ITENS

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

Agenda

Fornecida pela escola

Uso obrigatório.

Penal/estojo

1
1

Simples

Borracha

2

Simples

Apontador

2

Com depósito

Cola em bastão

3

40 gramas (cada)

Tesoura

1

Resistente

Fita crepe adesiva
marrom

1

45mm x 50mm

Que comporte o material de uso
diário e individual. Quanto mais
simples, mais eficiente para ajudar na
organização diária da criança.
Uma ficará no estojo e a outra ficará
de reserva no armário da turma.
Um ficará no estojo e o outro ficará
de reserva no armário da turma.
Uma ficará no estojo e as demais
guardadas no armário da turma.
Com nome gravado
(IMPORTANTÍSSIMO), ficará no estojo.
Modelo kraft.

Lápis de escrever

6

Pasta fina

1

Lápis de cor

2 Caixas

Grafite 2B – sem
borracha ou enfeite na
ponteira
Com elástico – qualquer
cor
12 cores cada

Toalha base/jogo
americano

1

Troca diária

ORIENTAÇÕES

Uma caixa ficará no estojo e outra
caixa guardada para o segundo
semestre. Identificar um a um.
A pasta ficará na mochila e arquivará
folhas de atividades de casa.
Uma caixa ficará no estojo e a outra
caixa,
guardada
no
armário.
Identificar um a um.
Para servir como base para o lanche
em sala de aula (identificada).
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OS CADERNOS FICARÃO
NA PRATELEIRA DA
SALA
Caderno de linguagem

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

1

BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande (200x275mm) – sem figura
na capa – COR VERMELHA – padrão para Língua Portuguesa.
Com margem – BROCHURA – capa dura – 96 folhas – grande
(200x275mm) – sem figura na capa – detalhe pedagógico:
1x1cm –
padrão para Matemática.

Caderno quadriculado

1

Caderno meia pauta

1
1

Caderno de cartografia

Espiral – horizontal – 40 folhas (275x200mm) – gramatura 150g/m2.
Espiral – horizontal – 96 folhas (275x200mm) – sem pauta e sem margem.

IMPORTANTE: seguir as especificações dadas aos cadernos
OS MATERIAIS ABAIXO
FICARÃO NO ARMÁRIO
DA SALA
Pasta maleta polionda
com alça
Pasta fichário/arquivo

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

ORIENTAÇÕES

1

Medidas em A3: 50,5 x

1

33x25x05cm

Plástico arquivo

20

Sugestão: identificar como pasta de
Arte.
Sugestão: pode ser adquirida na
secretaria da escola ou similar.
Embalagem identificada.

Caneta pincel color

3

Caixa de tinta têmpera
guache
Pincel chato

1 caixa

Tinta guache

1
1 pote

Giz de cera

1 caixa

Cola líquida

1
1 jogo
2 potes

Canetinhas hidrográficas
Massinha de modelar
soft
Aquarela

1 conjunto

Papel tipo canson

1 bloco

Papel sulfite

100 folhas

Papel tipo canson
escolar
Camiseta usada

2 blocos

ESPECIFICAÇÃO
Para leitura compartilhada
no 1° trimestre

1

TÍTULO
Brincar
de quê!

35,5 x 3,5cm
Com 4 furos – para folha
A4
Cor preta – 4,0mm – 850
Júnior
Caixa com 12 cores – 15
ml cada cor
Tamanho 12
250ml
Caixa com 15 cores –
curto/grosso
110 gramas (branca)

Identificadas.
Identificadas.
Identificado.
Sugestão de cores: ou
amarela ou vermelha.
Embalagem identificada.

ou

Identificada.

12 cores

Identificadas uma a uma.

Cores diferentes, 250
gramas – base de amido
Com 12 cores – pastilhas
solúveis em água – cores
vivas
A3 – gramatura 120 g/m2
– folhas brancas
A4 – gramatura 75 g/m2 –
folhas brancas
A4 – gramatura 120 g/m2
– folhas coloridas
Para o trabalho com
tinta/argila.

Embalagens identificadas.

LITERATURA
AUTORES E
EDITORA
Guga Cidral
1ª Edição
Editora Zênite

azul

Embalagem identificada.

Embalagem identificada.
Embalagem identificada.
Embalagens identificadas.
Identificada.

DESCRIÇÃO
O “brincar” é o princípio da infância, de tudo
que faz a criança feliz e ir além com a sua
imaginação. “Brincar de quê?” É uma obra que
traz em seu texto esse lado doce do mundo
infantil, com referências de cantigas de roda, de
vivências clássicas dessa fase tão gostosa.
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Para leitura compartilhada
no 2° trimestre

Listas Fabulosas

Eva Furnari
1ª Edição
Editora
Moderna

Neste divertidíssimo e lúdico livro, Eva
Furnari nos presenteia com as hilárias listas
do Clube das Listas, criadas por seus ilustres
membros.

Para leitura compartilhada
no 3° trimestre

Tantãs

Eva Furnari
1ª Edição
Editora
Moderna

Jogos
de
linguagem,
problemas
matemáticos,
receitas,
unidades
de
medida, universos híbridos.

LIVRO DIDÁTICO
ESPECIFICAÇÃO

TÍTULO

Para leitura
compartilhada no 1°
trimestre

NEW BRICK BY
BRICK 1 – CAPA

AMARELA

AUTORES E
EDITORA
Hilani Mercadante e
Viviane Kirmeliene
Editora StandFor
(representante FTD),
2021.

DESCRIÇÃO
ISBN 7908439302937

NOVA EDIÇÃO.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola.
(41) 3027-2744
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