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MATERIAIS DE USO DIÁRIO
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Agenda escolar (adquirida na secretaria)
Pasta com elástico fina
Pasta classificatória simples
Cadernos grandes 48 folhas (Brochura)*
folhas de papel quadriculado (1 x 1 cm)
Caderno de desenho grande (capa dura)
Tesoura sem ponta (sugestão: Tramontina)
Tubo de cola (90 g)
Estojo (guarda lápis)
Caixa de lápis de cor (12 cores)
Lápis pretos
Borracha, Apontador, Régua 30 cm
Caneta marca texto
Pincéis (nº 8 e nº 18)
Estojo de canetas hidrocor (12 cores)
Caderno de caligrafia pequeno
Flauta doce germânica
Caderno para música com pautas musicais
Jogo Material Dourado 120 peças (madeira)
Mochila com identificação no lado de fora
Dicionário pequeno – Português com a nova
reforma ortográfica
Dicionário de Inglês Oxford Escolar
Dicionário de Espanhol
Livros de literatura:

MATERIAIS DE HIGIENE E USO PESSOAL
1
1

Squeeze (identificado) para água
Toalha de higiene (pequena, diariamente na
mochila)
Uniforme escolar

OBSERVAÇÕES:
• Reaproveite o material do ano anterior.
• Não serão aceitos Dicionários das lojas de R$ 1,99.
• O uniforme escolar é obrigatório de 2ª a 6ª feira.
Encomendas de Uniformes
Corte Certo: Servidão Paulo Vieira, 117
Campeche – Florianópolis/SC – (48) 3338-4366.
* Cadernos grandes Brochura
Para melhor organização, não será permitido cadernos com espiral, somente brochura. Sugerimos
os cadernos com capas lisas (verde, vermelho,
amarelo), por terem margens e linhas com distância exata para o uso da criança.
Sugestão da professora: Caderno capa cor verde:
Língua Portuguesa; Capa vermelha: Matemática;
Caderno capa amarela: será dividido em 3 partes
(História, Geografia e Ciências).
Identificação dos Materiais Escolares
Cada item do material escolar deverá ser identificado, inclusive canetas e lápis individualmente. No
caso dos cadernos, pastas e dicionários, identificá-los na capa, no canto inferior.
Entrega dos Materiais Escolares
Os materiais escolares deverão ser entregues
na Escola no dia 08/02/2017, quarta-feira, das
13h30 às 17h30.

