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MATERIAL QUE DEVERÁ ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA 

 
1 estojo (com nome); 
 

Caneta azul, vermelha, marca texto, lápis preto; 

Lápis grafite nº 6B e 2B, 1 caixa de lápis de cor; 

Compasso, 1 régua 30 cm, transferidor 360º; 

1 tesoura sem ponta;  

1 apontador com reservatório; 

2 colas branca e 2 colas em bastão; 

1 pasta com elástico;  

1 caderno para anotações e exercícios extras – 10 matérias (200 fls); 

1 caderno espiral para redação (96 fls); 

1 caderno de desenho (96 fls); 

Dicionário Inglês-Português e Dicionário Português/Minigramática; 
 

Obs. 

1: Fazer reposição sempre que necessária; 

2: Todos materiais devem estar identificados com o nome e ano do aluno; 

3: Lembramos que é possível reutilizar materiais do ano anterior; 

4: Os professores, no decorrer do ano, poderão solicitar materiais extras para 
desenvolver suas atividades, bem como livros paradidáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO ESCOLAR  
200 folhas de sulfite  A4 brancas 
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MATERIAL DE USO ESCOLAR  
200 folhas de sulfite  A4 brancas 

MATERIAL QUE DEVERÁ ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA 

1 estojo (com nome); 

Caneta azul, vermelha, marca texto, lápis preto, 1 lápis carvão; 

Lápis grafite nº 6B e 2B, 1 caixa de lápis de cor; 

Compasso, 1 régua 30 cm, transferidor;   

1 tesoura sem ponta; 

1 apontador com reservatório; 

2 colas branca e 2 colas em bastão; 

1 pasta com elástico;  

1 caderno para anotações e exercícios extras – 10 matérias (200 fls); 

1 caderno espiral para redação (96 fls); 

Dicionário Inglês-Português e Dicionário Português/Minigramática; 

Obs.  

1: Fazer reposição sempre que necessária; 

2: Todos materiais devem estar identificados com o nome e ano do aluno; 

3: Lembramos que é possível reutilizar materiais do ano anterior; 

4: Os professores, no decorrer do ano, poderão solicitar materiais extras para 
desenvolver suas atividades, bem como livros paradidáticos. 


