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ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
Argila
Blocos de Creative Paper
Caderno de matemática com margem BROCHURA grande – 48 folhas (capa dura) com
margem.
Cadernos de linguagem BROCHURA grande – 48 folhas (capa dura) com margem.
Caixa de camisa encapada com identificação (tamanho 25 x 35 aproximadamente)
Caixa de giz de cera
Caixa de massinha 12 cores
Estojo de canetas hidrocor
Fita dupla face medida 18 mm x 30m.
Durex medida 48 mm x 50m.
Fitas crepes (01 com medidas de 48 mm x 50m e 01 com medidas de 18 mm x 30m)
Folha papel de presente
Folhas de E.V.A (01 glitter e 02 MARROM )
Folhas de papel crepom
Folhas de papel sulfite - tamanho A4
Garrafinha para água (tipo squeeze)
Jogo pedagógico adequado para a idade
Minidicionário da Língua Portuguesa
Minidicionário de Língua Inglesa
Pacote de bexiga nº 7.0 ROSA
Pacote de sulfite A4 colorido
Pasta de plástico com elástico com 2 cm de largura
Penal grande com 01 apontador com reservatório, 03 lápis grafite, 02 borrachas
macia, 01 cx lápis de cor de 12 cores, 01 tesoura sem ponta e com o nome gravado
(TODOS ESSES MATERIAIS
DEVEM
ESTAR IDENTIFICADOS
INDIVIDUALMENTE)
Plásticos A4
Pote de sorvete vazio
Potes de tinta guache AZUL ESCURO de 250 ml
Régua 30 cm
Revista para recorte
T.N.T BRANCO
Tesoura Sem Ponta
Tubos de cola bastão 10g
Tubos de cola branca 90g

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL – 3º ANO
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ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
Caderno de linguagem – 48 folhas – Capa dura – BROCHURA com margem
Caixa de camisa encapada com identificação (tamanho 25 x 35cm aproximadamente)
Estojo com: 01 escova de dente, 01 pasta de dente e 01 toalha. TUDO COM NOME.
Jogo pedagógico para ficar na sala
Massa de modelar – 12 cores
Tubo de cola grande – 90g
Roupa reserva (incluindo cueca ou calcinha e meia) que ficará na mochila

ATENÇÃO
Os livros didáticos e paradidáticos da Educação Infantil, Fundamental I e II são da Editora Positivo,
pois somos escola conveniada.
Os mesmos deverão ser adquiridos na Secretaria da Escola durante o mês de Janeiro/2017.

O estojo contendo escova de dente, creme dental e toalha de mão ficarão na mochila do aluno e
serão usados tanto no período regular quanto no Integral.
Todos os materiais devem ser etiquetados com o nome e turma do aluno.
Conforme o material de uso individual for terminando, será solicitado pela agenda para a reposição o
mais rápido possível.
Todas as peças do uniforme da Escola Sebastião Paraná, devem estar identificadas e devem ser
usadas desde o primeiro dia de aula.
Informamos aos alunos da Escola Sebastião Paraná que as aulas começarão no dia 06 de fevereiro
de 2017. Neste dia os professores receberão os materiais.

