


USO INDIVIDUAL
- borracha 01 pasta para Educação Musical com 20 plásticos
- -

02 -

01 tesoura sem ponta - qualquer marca
01 caderno capa dura costurado 1/4 - 96fls para Redação 01
01 caderno universitário de 96 folhas para Matemática 
01 caneta destaca texto - qualquer cor 01
01 caneta esferográfica (azul ou preta)
01 caneta ponta porosa (fina para mapa)
01 caneta esferográfica vermelha 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) - qualquer marca
01 compasso ( Compactor ou Maped) 01
  - Grafite para compasso

01 esquadro de 30o / 60o   - Desetec / Acrimet / Faber Castell 01
01 esquadro de  45o  - Desetec / Acrimet / Faber Castell
01 01 pincel ponta redonda nº 0 (Tigre 266)

01 pincel ponta chata nº 2 (Tigre 815)
- lápis preto e lapiseira com grafite B para Desenho Geométrico 01 pincel ponta chata nº 8 (Tigre 815)

01 lixa de unha para apontar a grafite do compasso 02 panos (para limpeza de pincel) - qualquer tipo
01 pasta sanfonada de 12 divisões para  fichas A4 01 rolo de atadura gessada (10 cm / 3m)
01 pasta com 50 plásticos para Matemática 01

-

   VALE MATERIAIS*
1000 folhas de papel sulfite 75 g/m2 Cham-ex A4  

03 folhas de Canson creme A3 - para Educação Artística 
01 Bloco de Canson creme A4 - para Educação Artística
02 potes de guache 250 ml (qualquer cor) 
02 folhas de cartolina  - qualquer cor
02 folhas de cartolina branca 
10 folhas de papel kraft
01 bloco de desenho A3 (branco) 140 g/m2  com 20 folhas
01 lápis 06 B
01 pano para limpeza (Perfex)
01 fita adesiva transparente 12mmx50m
01 massa cerâmica fria 500g

OBSERVAÇÕES:
A)  Materiais e cadernos que sobraram do ano anterior podem ser reaproveitados.

C) Todos os materiais de uso individual deverão estar identificados com o nome do aluno.

régua de 20 cm - Desetec / Acrimet / Faber Castell - 
Des. Geométrico
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cadernos  capa dura costurado 1/4 -  48 folhas com pauta  (para 
registro de aprendizagem e atividades de Matemática)  - reaproveitar 
do ano passado

cadernos universitários (espiral) de 96 folhas para as matérias de  L. 
Portuguesa, Ciências, História, Geografia e Inglês.

B)  As marcas sugeridas na lista de materiais não são obrigatórias, no entanto, se possível, gostaríamos que os senhores dessem 
preferência a elas, em função da qualidade das mesmas.

Específico para Educação Artística

plástico para encapar os cadernos e livros   
(qualquer tipo e cor)

estojo com 6 cores de tinta PVA para artesanato - 
Acrilex

caixa de madeira (MDF) para artesanato 15x15x15 
ou 16x16x16 

transferidor (de 0 a 180o ) Desetec / Acrimet / 
Faber Castell 
tubo de cola escolar pequeno - Cascolar ou Tenaz 
ou  bastão

Sugestão: Mini dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (Integralmente adaptado à reforma ortográfica).
D) O aluno deverá ter um dicionário para fazer consultas em classe e em casa.

*  Uma comodidade para quem optar pela compra nas papelarias indicadas pela escola. Funciona da seguinte forma: os pais recebem um 
comprovante da aquisição, que deverá ser enviado à escola posteriormente no momento que for solicitado. Desta forma a papelaria se 
encarregará de enviar à escola o material, em pacotes fechados e em prazos definidos, uma forma que contribui para o trabalho de bom 
aproveitamento que realizamos junto aos alunos.

flauta doce Soprano Germânica – marca Yamaha (para os alunos que 
não a tem)

pastas de qualquer tipo para guardar em casa, o material de Ling. 
Port. (Texto/Gramática), Matemática, História, Geografia, Ciências e 
Inglês.

vidro de base acrílica branca para artesanato 
(37ml) - Acrilex


