
300 folhas de papel sulfite A4; 
1 folha de papel dobradura;
1 rolinho de papel crepom;
1 EVA branco;
2 folhas de papel color set;
1 bloco de papel canson A4;
10 lápis pretos e 5 borrachas grandes; 
1 caixa de lápis de cor;
1 caneta marca texto;
1 conjunto de canetinhas hidrocor;
2 apontadores com depósito;
1 régua;
1 tesoura de boa qualidade sem ponta, para uso de três dedos;
2 tubos grandes de cola 110g;
1 cola bastão grande;             
1 estojo grande com 3 repartições;
1 pasta simples com elástico para tarefas;
1 pasta catálogo com 50 plásticos;
1 pasta de papelão com grampo de trilho;
1 caderno universitário (espiral) de capa dura, 100 folhas (favor não enviar com mais matérias);
1 caderno grande de caligrafia de capa dura com linhas estreitas;
2 caixas grandes de massinha de modelar ;
1 pote  pequeno de tinta PVA para artesanato (cor marrom);
1 potinho brocal, 1 saquinho de lantejoula;
2 A4 plastic (sem furo) - grosso;
1 gibi de leitura (histórias em quadrinhos);
1 livro de leitura adequado à faixa etária do aluno.

1 pacote de bexigas;
1 revista com figuras variadas;
2 refis de cola quente grossa;
1 corante alimentício (cor a critério);
1 caixa de material dourado individual;
1 pacotinho de argila;
10 m de fita de cetim simples (tamanho a critério);
1 durex colorido simples (cor a critério).

  1 squeeze pequena- simples para água;
  1 camiseta velha de adulto para pintura;
  1 nécessaire com 1 escova de dente, 1 pasta dental e 1 toalhinha.

        MATERIAIS PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS
 

          MATERIAL DE HIGIENE

         FAVOR COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL
        Obrigatório, pois o mesmo é conferido e registrado pela professora e, a identificação comprova a
        entrega, que deverá ser feita até o primeiro dia de aula. 

EM CASO DE RESCISÃO DE CONTRATO NÃO SERÁ DEVOLVIDO O MATERIAL DE USO COLETIVO
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