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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
•
•

O material de uso individual deverá ser mantido na mochila.
A responsabilidade de reposição do material de uso individual já utilizado, desgastado ou extraviado, caberá
somente aos senhores pais ou responsáveis.
ATENÇÃO: Todo material entregue será conferido e anotado pelo professor, podendo ser cobrado o material
que faltar a qualquer momento pelo mesmo.

Livro(s) Didático(s)
•
O aluno receberá o material por semestre.
Ao iniciar o 1° bimestre ele receberá o Kit referente ao 1° semestre, e entre o 3° e 4° bimestre receberá o
material do 2° semestre;
O material adquirido contém 08 livros, referente às seguintes disciplinas: Português, Matemática, Ciências,
História, Geografia, Artes, Inglês e Espanhol.
•
Livros Paradidáticos – deverão ser adquiridos 02 livros referentes aos dois semestres, sendo adquiridos na
livraria de sua preferência.



1 dicionário inglês/português e português/inglês
1 dicionário língua portuguesa (pequeno)

Livro(s) Paradidático(s)
 1º semestre – A Bisa está Doente – Odileia Lindquist – Editora CPB (Casa Publicadora Brasileira)
 2º semestre – Pollyanna (primeiros clássicos) – Eleonor H. Porter (com adaptação de Guila Azevedo e Tradução
de Monteiro Lobato) – Editora Nacional

Materiais



















7 cadernos 96 folhas (Não poderá ser caderno de matéria)
2 lápis preto nº 02 ou lapiseira com refil de grafite
2 canetas (azul ou preta)
2 borrachas
1 líquido corretivo
1 caixa de lápis de cor grande com 12 cores
1 caixa de giz de cera
2 canetas marca texto
1 tesoura sem ponta - com o nome
1 régua 30cm
1 transferidor– 180 graus
1 apontador com depósito
1 estojo escolar (ficar na mochila com material de uso pessoal)
1 jogo de caneta hidrocor
1 vidro de cola (90 g)
1 compasso
1 pendrive (quem ainda não tiver)
1 pasta com trilho transparente (etiquetado com nome da criança)

Materiais para serem entregues ao professor






3 vidros de cola (90 g)
4 envelopes pardo de tamanho ofício com nome
1 garrafinha ou copo de uso pessoal com nome (ficar na mochila)
1 kit de higiene para Educação Física (ficar na mochila)
1 protetor solar (ficar na mochila)

