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04 cadernos brochurão grandes, capa
dura, 96 folhas;
03 pastas transparentes com
elástico(fina);
20 plásticos grossos A4 com furos;

•

01 pasta catálogo ofício preta com 20
plásticos;

•
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•
•
•
•
•
•

•
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01 resma de papel sulfite A4;
20 folhas de papel almaço;
01 pacote de Creative Lumi Paper;
Papel Vergê, branco- 50 folhas 180g/m²
02 folhas de papel cartão (verde/rosa);
02 folhas de papel laminado (verde/rosa);
02 folhas de papel pardo;
02 folhas de papel camurça (verde/rosa);
02 folhas de papel Color Set – dupla face
(verde/rosa);
04 folhas de EVA (verde/rosa);
04 folhas de EVA com glitter (verde/rosa);
02 folhas de cartolina (verde/rosa);
04 folhas de papel crepom (verde/rosa);
02 estojos;
01 apontador com depósito;
08 lápis grafite;
02 borrachas brancas macias;
01 marca texto;
01 jogo de canetas hidrográficas (12
cores);
01 tesoura sem ponta;
01 régua transparente (30cm);

•

01 Mini Dicionário da Língua Portuguesa;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

01 durex 19mm x 50m;
01 cola tubo (110grs);
02 colas bastão (20grs);
02 colas dimensionais (cores variadas);
06 refis de cola quente (grosso/fino);
01 caixa de lápis de cor (24 unidades);
3 colas dimensional com glitter;

•

04 potinhos de gliter ( cores variadas);

•
•

01 pacote de pena colorida;
02 potes de tinta guache de 250ml (cores
variadas);
01 pincel redondo, número 10;
01 pincel chato, número 14;
01 camiseta grande para pintura;
01 recipiente para água (Arte);
02 panos para limpeza de pincéis
(perfex);
01 rolo de fita crepe;
1 fita Dupla Face P/ Carpete Liner 25mm
X 30m
01 tela (20x30);
01 metro de papel contact transparente;
02 caixas de lenço de papel grandes;
02 pacotes de lenços umedecidos;
01 Revista usada;
02 Gibis.
Itens de uso diário do aluno:
01 mochila;
01 garrafinha de água (squeeze)
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Observações:
►Todo o material deverá estar etiquetado com o nome completo do aluno e o ano.
►Durante o ano letivo, poderemos pedir alguns materiais extras para as aulas de
professores especialistas.
►Todo material deverá ser entregue na recepção do Colégio de 20 a 24/01/2020.
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Livros Paradidáticos
1º Bimestre : O menino do dinheiro :
O pequeno cidadão.
Autor : Reinaldo Domingos
Editora : Dsop

2º Bimestre : Silêncio de filha
Autor : Jonas Ribeiro
Editora do Brasil

3º Bimestre : O sumiço da Lua
Autor : Manuel Filho
Editora : Editora do Brasil

4º Bimestre : O livro dos pontos de vista
Autor : Ricardo Azevedo
Editora : Ática

Sugestão : Os livros e materiais poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria – Distribuidora Firenze
R. General Glicério, 3250 - Centro, São José do Rio Preto - SP, 15015-400
Fone : 33645040
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