LISTA DE MATERIAL 2017 - ENSINO FUNDAMENTAL
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05 cartolinas brancas
04 color set verde
03 papel cartão verde
01 tubo de cola líquida branca grande
04 colas em bastão40g Pritt, BIC ou Acrilex
01 Bloco Colorido (sugestão: marca Romitec)
01 pincel chato no. 12
01 pincel redondo no. 24
01 caneta de retroprojetor
02 crepons preto
01 pote de guache 250ml preto
01 tinta de tecido Acrilex Preta
01 tinta dimensional preto
01 tinta dimensional branca
02 caderno de linguagem grande brochura com 48 folhas (s/ desenho e capa azul)
(1 para Língua Portuguesa* / 1 para Produção de Texto*)
01 caderno quadriculado 1cm x 1cm, grande e capa dura, brochura ou espiral, *sem borda e sem desenho (Sugestão: marca
Tamoio, Tilibra, San Remo, Leontec )
01 caderno pequeno brochura, capa dura, 48 folhas
01 pasta com 20 plásticos (preta ou transparente) * - para Música (sugestão: marca YES)
01 pasta com 50 plásticos (preta ou transparente) - para Inglês (sugestão: marca YES)
01 caderno de caligrafia *
01 estojo
01 régua 30 cm incolor
10 lápis preto HB no. 2
01 apontador com reservatório
02 borrachas branca macia (sem capa)
* 01 tesoura sem ponta (Mundial ou Tramontina)
02 caixas de lápis de cor com 12 cores, tamanho inteiro (1 p/cada semestre)
01 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores
01 pasta plástica de elástico (sugestão: marca YES)
01 flauta Yamaha*
01 gibi

01 revista para recorte (Sugestões: Casa Claudia, Pais e Filhos, Crescer, sobre Natureza, animais, etc. Não pode ser Veja,
Caras, Quem, etc)
* Materiais que podem ser utilizados do ano anterior. Alunos novos devem providenciar cadernos novos .

LIVROS PARADIDÁTICOS
A menina dos livros
Autora: G. Aguiar
Editora: Roda & Cia
O carteiro chegou
Autores: Janet & Allan Ahlberg
Editora: Companhia das letrinhas
Araújo e Ophélia
Autor: Ricardo Azevedo
Editora: Moderna
Os problemas da Família Gorgonzola
Autora: Eva Furnari
Editora: Moderna – 2ª Edição
* OBS: Alguns materiais de Artes serão solicitados durante o ano
IMPORTANTE:

- Os materiais marcados com (*),como cadernos e pastas, devem ser reutilizados no ano seguinte. Quando acabar a professora
irá comunicar via agenda.
- Todos os materiais deverão estar com nome e ser reposto quando necessário. Todos devemos conscientizar os alunos sobre
a necessidade de conservação dos materiais e do Consumo Consciente dos mesmos. A natureza agradece.
- Para garantir a pré-leitura, a exploração e a surpresa do livro paradidático, pedimos, se possível, envia-los junto com o
material no início do ano e com identificação.
Qualquer dúvida ou problema entrar em contato com a escola, o mesmo ocorrerá em relação à escola aos Senhores Pais.

