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Cadernos grandes “brochuras” (capa/contracapa: Cartão Supremo) - 96 folhas – sem espiral
Caderno grande “brochura” (capa/contracapa: Cartão Supremo) - 48 folhas – sem espiral (ciências)
Caderno grande “brochura” (capa/contracapa: Cartão Supremo) - 48 folhas – sem espiral
(história e geografia).
Caderno pequeno “brochura” (capa/contracapa: Cartão Supremo) - 96 folhas – sem espiral (agenda).
Estojo com repartições
Lápis grafite 6B ou 4B (com nome)
Lápis pretos nº 2 (no mínimo).
Caixa de lápis de cor (todos com nome).
Pacote de massinha (inglês)
Borrachas macias.
Apontador com lixeira.
Tesoura de inox (sem ponta, com bom corte e com nome)
Tubo de cola 110g
Tubo de cola bastão
Pasta preta com 40 plásticos já colocados (Arte).
Pasta com elástico (simples)
Blocos “canson” (branco, A4-210mmx297mm-140g).
Régua de 30 cm transparente.
Fita métrica extra
Mini Dicionário da Língua Portuguesa atualizado (Sugestão: Aurélio)
Canetas “marca/textos” de cores diferentes.
Caneta esferográfica azul.
Conjunto de canetas hidrocor (12 cores)
Calculadora pequena (simples - pequena).
Pacote de papel colorido ou similar Formato:210mm x 297mm (Sugestão: Filipinho Criativo
Pincel (chato) nº12. (colocar nome)
Caixa de Tempera Guache com 6 unidades de 15ml cada (com nomes em todos os potes)
Rolo de durex colorido (qualquer cor)
Fita crepe (médio)
Fita adesiva transparente (médio)
Pacote de bexiga (cores variadas)
Potinhos de lantejoulas 8mm, 3g (cores a escolher)
Resma de papel sulfite A4 branco – 500fls
Folha de papel cartão (amarelo ou verde ou azul)
Folhas de cartolinas brancas
Folha de papel Kraf
Folha de sulfitão branco

Observações:
Materiais de uso em grupos de 5 alunos e trazidos na aula quando a professora pedir:
05
05
20

Lâmpadas de LED de 12 V
Baterias alcalinas de 9 V
canudos descartáveis de plástico dobráveis

Orientações:
1. O kit Mind Lab, os livros de Inglês e da Educação Sócio Emocional serão vendidos
apenas na Escola, na Tesouraria.
2. O kit de livros da EDEBÊ será vendido diretamente pelo site https://loja.edebe.com.br/
3. A resma de sulfite A4 será entregue o 1º dia de aula à professora da própria turma.
4. Favor colocar o NOME do/a aluno/a em todo o material, inclusive na mochila,
lancheira e acessórios, e uniforme. Se for encapar os cadernos, favor usar contact
ou plástico transparente e colar a etiqueta por fora.
5. UNIFORME: Socializa o aluno dentro e fora da escola, razão pela qual o uso é diário
e obrigatório.




Uso diário: calça “jeans” tradicional simples ou calça capri de tactel azul
marinho, camiseta da escola, tênis branco, preto, cinza escuro ou azul
marinho, ou sandália “Papete” branca, preta, marrom, azul marinho ou bege.
Uniforme/Inverno: abrigo completo para todos os alunos de chimpa ou tactel
azul marinho.
Educação Física: bermuda de tactel azul marinho (para meninos), calça de
lycra, corsário azul marinho (para meninas), camiseta da escola e tênis
branco, preto, cinza escuro ou azul marinho.

