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Quantidade Material Observações 

✓ Para ter no estojo: 

4 Lápis de carvão macio N.º 2 HB 

2 Borracha branca macia ------------------------------------------------------------ 

2 Afia lápis com depósito Para as aparas 

1 Tesoura Com bicos redondos 

2 Esferográfica azul (p/ a 2ªClasse) Não podem ser de gel ou brilhantes 

1 Cola grande tipo stick (baton) UHU Não serve rollon nem com esponja 

✓ Para ter na mochila: 

1 caixa Lápis de cor 12 ou 18 lápis 

1 caixa Lápis de cera 12 lápis 

1 caixa Canetas de Feltro 12 ou 18 canetas 

2 Caderno pautado, tamanho A4 Forrado (uso na sala de aula e TPC’s), sem argolas 

1 Caderno quadriculado, tamanho A4 Forrado (uso na sala de aula e TPC’s), sem argolas 

1 Caderno pautado, tamanho A5 Para as aulas de Inglês 

1 Caderno pautas de música Para as aulas de Música 

✓ Para trazer quando pedido: 

1 Dossier de lombada larga de 2 argolas -------------------------------------------------------------- 

1 Conjunto de separadores De cartolina p/ usar no dossier 

1 Capa tipo envelope Tamanho A4 (para fichas de trabalho) 

1 Bloco de cartolinas, tamanho A4 Coloridas ou 2 brancas A3 + 4 cores diferentes A3 

1 Bloco de papel cavalinho, tamanho A3 Brancas 

1 Bloco de folhas, tamanho A4 Coloridas 

2 Cola grande tipo stick (baton) UHU Não serve rollon nem com esponja 

2 Cola grande bisnaga transparente UHU -------------------------------------------------------------- 

1 Kit de plasticinas Com pelo menos 7 cores diferentes 

1 Kit de tinta guache (sugestão: conjunto de 6 cores 15ml) 

1 Régua de 20 ou 30 cm Plástico transparente 

2 Caderno pautado, tamanho A4 (de reserva) 

1 Embalagem de Micas Transparentes Mínimo de 50 unidades 

1 Pincel grosso, médio e fino -------------------------------------------------------------- 

1 Avental ou T-shirt grande Para pintura e modelagem 

1 Flauta de Bisel -------------------------------------------------------------- 

3 Resma de papel, tamanho A4 -------------------------------------------------------------- 

1 Pasta para modelar 500 g. 

4 Papel EVA A3 Cores diferentes 

NOTA 

✓ Todo o material deverá vir identificado com o nome do aluno e os manuais escolares devidamente forrados e etiquetados. 

✓ Os alunos que já tenham algum material referido em casa, não precisam comprar novo. 

✓ Os manuais escolares são fornecidos pelo colégio. 


