
 

 

✓ Sistema de Ensino Ph: Cadernos  pH  Nível 4  + livros de literatura (Coleção Era uma Vez). 

✓ Livro Os Jogos da Inteligência (parte 1 e 2): Programa Escola da Inteligência. 

✓ Book Little Stars 3 Student’s Book, Little Stars 3 Workbook: Sistema Bilíngue English 

Stars, Editora Macmillan. 

✓ Livro KIDSMIND: Programa de Educação Tecnológica Robomind, Educação Infantil 5 anos 

✓ Livro Educação Financeira Comportamental Nível Alfa: Gênio das Finanças. 

✓ 01 Necessaire contendo uma escova de dentes e um creme dental  

✓ 01 Toalha de mão  

✓ 01 Pente ou escova de cabelo 

✓ Todos os materiais devem ser identificados com nome e turma do aluno(a) e repostos ao 

longo do ano 

✓ 01 pasta arquivo c/ 100 plásticos 

✓ 01 pasta de plástico c/ elástico A4 

✓ 01 estojo com 3 repartições 

✓ 02 lápis grafite 

✓ 01 borracha 

✓ 01 apontador 

✓ 01 caixa de giz de cera com 12 cores 

✓ 02 caixas de massa de modelar 

✓ 01 tesoura de pontas arredondadas  

✓ 01 tubo de cola liquida 110gr 

✓ 01 cola bastão 90gr 

✓ 01 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores 

✓ 01 caixa de lápis de cor 12 cores 

✓ 02 potes de tinta guache de 250 ml Cor: BRANCO e AZUL ROYAL 



 

 

✓ 01 camiseta tamanho adulto (pode ser usada) 

Todos os materiais devem ser identificados com nome e turma do aluno(a) e repostos ao longo 

do ano 

✓ 50 folhas A4 180 g 

✓ 05 pratos de papelão tamanho nº 6 

✓ 01 pincel nº14 ou 16 

✓ 20 palitos de sorvete 

✓ Revistas para recorte 

✓ 01 vareta de churrasco 

✓ 01 alfinete ou tachinha 

✓ Barbante 

✓ 500 g de Argila não-tóxica 

✓ 01 Palito de dente 

✓ Guardanapo de papel colorido 

✓ 03 Fitas adesivas coloridas (12 mm x 10m)  - cores diferentes 

✓ 01 pacote de balão nº 7 

Observação: esta é uma lista inicial. Conforme necessário, serão solicitados materiais ao longo 

do ano.  

 

IMPORTANTE: 

Material Didático: deve ser comprado na Escola. Consulte condições de aquisição na Secretaria Escolar. 

Sobre o item 4:  os materiais serão solicitados pelo professor da disciplina no decorrer do trimestre. Não 

há necessidade de a família comprar todo o material de uma só vez e sim quando for solicitado pelos 

professores (orientados para solicitar no mínimo com uma semana de antecedência).  
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