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Material

Avental de pintura OBJETIVO01

Caixa de pintura a dedo

Brinquedo pedagógico  
(Somente para alunos do período integral)

Caixa de tintas PVA com 12 cores

01

01

01

01

01

Apontador com depósito

Caixa de lápis de 24 cores

Caixa de giz de cera grosso

Cola 500g

Estojo

Conjunto de canetas Hidrocor
 com 24 cores

Caderno quadriculado Universitário
50 Folhas | Capa Dura  (Somente para alunos do 2º ano ) 

01

01

01

01

01

01

01
01

01

01
Caderno Universitário - Brochura

100 Folhas | Capa Dura01

Borracha02

01

Cola Bastão06

Compasso (somente p/ alunos do 5º ano)01

Canetas azuis (p/ os alunos a partir do 3º ano)02

Transferidor (somente p/ alunos do 5º ano)

1 pacote de criative paper

Pacote de 500 folhas de sul�te A4

Bloco de Papel Canson A4

Dispositivo Eletrônico ( Tablet , Smartphone , Notebook)
Com  capas de proteção de queda e película para tela.  

01

01

01

01 Régua transparente - 30cm

Tesoura sem ponta - Mundial01
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Creme dental infantil

Escova de dentes

Nécessaire com nome do aluno (a)

Sabonete líquido

01

01

01

01

*

*

*

*

lápis gra�te - HB nº2 (Manter dois no estojo)
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Materiais de higiene de uso individual 
deverão ficar dentro da mochila do aluno.

Os itens  com ( * )  deverão estar dentro
da mochila do aluno diariamente e repostos
sempre que necessário.

- Todos os itens com identi�cação

Pincel condor nº 2 ( 0,5 cm ) 

Pincel condor nº 18 ( 2,0cm )

Os materiais deverão ser entregues após a retomada das aulas presenciais 
que acontecerá de acordo com a autorização das autoridades estaduais e 
municipais de São Paulo.

Outros materiais  poderão ser solicitados 
pelo professor para trabalhos realizados 
em casa e atividades extras.

1 metro de feltro


