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MATERIAL DE USO DIÁRIO E 

INDIVIDUAL 
 

*1 caixa de lápis de cor 24 cores- (sugestão da 

marca Faber Castell – lápis de cor 24 cores 3 

caras e 3 cores) 

*1 jogo de canetinhas hidrográficas 12 cores.  

*Corretivo (sugestão da marca BIC – Ecolutions – 

base água) 

*1 estojo completo contendo: lápis preto nº 2, 

borracha (branca e macia), apontador com 

depósito, 1 tubo de cola bastão,1 tubo de cola 

líquida, 1 régua de 30cm.,1 marcador de texto 

fluorescente, 1 caneta verde. 

*1 tesoura com ponta arredondada (sugestão 

da marca Mundial) 

*1 mini dicionário escolar (atualizado) da Língua 

Portuguesa (sugestão Houaiss / Aurélio) 

*1 Flauta Doce Germânica (com nome marcado) 

*1 Gibi 

 

 

*1 pacote com 100 folhas de sulfite – A4 / 

Chamex Office 75g/m² 

*1 bloco de papel canson – branco 

*1 pacote de Creative Lumipaper A4 

*1 Caixa de Acricor Cola Relevo (Gliter) – com 6 

unidades 

*1 pincel chato nº06 ( sugestão de marca Condor ) 

*1 caixa de Têmpera Guache Show Color – 6 cores 

– Acrilex 

*4 folhas de papel vegetal 
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OBSERVAÇÕES: 
 
*As aulas terão início no dia 01 de fevereiro, 
segunda-feira. 
 

*A 1ª reunião, para apresentação do corpo 

docente será marcada no início das aulas. 

 

*Horário de aulas – 2ª à 6ª feira das 13h às 

17h30/ 18h20 

 

*Lista de material solicitada para o início das 

aulas. No momento do retorno presencial, 

solicitaremos o que for necessário. 

 

*Uniforme de uso obrigatório a partir do mês 

de março, ou assim que retornarmos às aulas 

presenciais. 

No mês de fevereiro teremos plantão da 

malharia para venda de uniformes. 

Enviaremos data e horário oportunamente. 

 

 

 

ATENÇÃO 
 

Material Didático 

Valor total - R$ 2.100,00 (dois mil, e cem 

reais) 

Entre em contato com a secretaria da escola 

para verificar formas de pagamento. 
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