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MATERIAL DE PAPELARIA
6 cadernos capa dura na cor azul ¼ (48 folhas)
 1 saco de bexiga nº 9
2 canetas marca texto amarela
 1 caixa de cola colorida (6 cores)
2 pastas transparentes 1cm com elástico
 1 apontador com depósito
1 estojo com zíper (com divisória)
 1 régua transparente (20cm)
1 caixa de lápis de cor longo (12 cores)
 1 tesoura escolar (com nome)
4 lápis pretos n°2
 1 cola líquida 40g (com nome)
1 jogo de canetinhas hidrográficas (12 cores)
 6 colas bastão
2 borrachas
 1 pasta catálogo preta contendo 20 saquinhos
2 blocos de Canson
 1 pincel chato nº 10
2 blocos de Criativepaper
 1 caixa de tinta guache (6 cores)
20 saquinhos plásticos (grosso)
 4 folhas de color set
2 folhas de EVA coloridos com glitter
 2 folhas de cartolina branca
4 folhas de EVA ( cores diversas)
 2 rolos de fita crepe
4 metros de TNT (verde e rosa)
 1 rolo de fita dupla face
3 rolos de fitilho branco
 50 saquinhos de celofane 20x30
LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS
MATÉRIA

EDITORA

ISBN

ATUAL

9788557690424

MATEMÁTICA

COLEÇÃO
PORTUGUÊS LINGUAGENS6ªed.
PROJETO ÁPIS-3ªed.

ÁTICA

9788508184798

HISTÓRIA

LIGAMUNDO – 1ª ed

SARAIVA

9788547234478

GEOGRAFIA

LIGAMUNDO – 1ª ed

SARAIVA

9788547234379

CIÊNCIAS

PROJETO ÁPIS-3ªed.
HAPPY CAMPERS STUDENT’S
BOOK PACK-3

ÁTICA

9788508185023

MACMILLAN

9786685726381

PORTUGUÊS

INGLÊS

OBSERVAÇÕES GERAIS – Ensino Fundamental I
01) Pedimos que a qualidade, quantidade e detalhes dos materiais listados sejam respeitados. Repor o
material durante o ano letivo, quando necessário.
02) Todo material deverá vir etiquetado ou marcado com nome completo e ano do aluno.
03) Marcar nome completo em todo o uniforme do aluno. Recomenda-se a caneta própria para tecido.
04) Etiquetar os cadernos e identificá-los apenas com o nome completo do aluno. Não determinar a
matéria.
05) Não há necessidade de encapar as pastas, apenas etiquetá-las.
Deve ficar na mala: 1 estojo contendo: lápis, borracha, apontador, lápis de cor, régua, jogo de canetas
hidrográficas, tesoura e colas (cola em um saquinho plástico).
PARCERIAS
LIVRO FÁCIL: Venda dos livros com desconto progressivo de até 20% e parcelamento em até 10 vezes.
www.livrofacil.com - Código de Identificação: deltalf
PAPELARIA RENT A SAFE :(11)4183-2970 \ (11) 96141-5661 (whatsApp)
www.rentasafe.com.br/materialescolar (Parcelamento em até *12 vezes no cartão de crédito pelo Pagseguro).

