
LISTA DE MATERIAL – MATERNAL – Entregar dia 09/01/2017
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental
• 01 toalha de banho com nome bordado ou escrito c/ caneta lavável
• 01 pacote de lencinhos umedecidos dentro da mochila
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de plástico com bico

02 – Material Didático
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta grossa c/ 6 unidades (tipo pincel piloto)
• 01 pasta catálogo com 50 folhas (c/ nome e etiqueta)
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 caderno de capa dura de 50 fls p/ culinária/ atividades diversas
• 01 cx de gizão de cera (toco)
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores( jumbo-triangular)
• 01 cx de pintura a dedo
• 02 livros paradidáticos sem legenda para construção de histórias
• 02 folhas de colorset preto e vermelho
• 01 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo
• 01  pote  de  plástico  gde  –  tamanho  de  uma  caixa  de  sapato  para  guardar  os  materiais

didáticos com etiqueta e nome
• 02 tubinhos de anilina comestível
• 01 pacote de bexigas
• 01 quebra cabeças de 4 a 6 peças – próprio para a idade em madeira (peças grandes)
• 100 fls de papel sulfite coloridos
• 01 lixa grossa e 01 fina
• 02 placas de EVA – vermelho e amarelo
• 01 folha de papel celofane (qualquer cor)
• 02 cartolinas brancas
• 01 durex largo
• 01 crepom preto ou vermelho

3 – Culinária
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de colher descartáveis
• 01 pc pequeno de toquinhas descartáveis

IMPORTANTE:  Outros  tipos  de  papéis  ou  materiais  para  educação  artística  poderão  ser
solicitados se necessário, durante o ano letivo. Mais dois livros paradidáticos serão pedidos.
Solicitar  na hora da entrega,  recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não
entrega será lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – JARDIM – Entregar dia 09/01/2017
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental (etiquetado com nome)
• 01 toalha de banho com nome bordado ou escrito c/ caneta lavável
• 01 pacote de lencinhos umedecidos dentro da mochila
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de plástico com bico

02 – Material Didático
• 01 agenda com 1 folha para cada dia
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta grossa c/ 6 unidades (tipo pincel piloto)
• 01 pasta catálogo com 50 folhas (c/ nome e etiqueta)
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 caderno de capa dura de 50 fls p/ culinária
• 01 cx de gizão de cera (toco)
• 02 colas brancas (100 ml)
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores( jumbo-triangular)
• 03 lápis pretos triangular
• 01 cx de pintura a dedo
• 02 livros paradidáticos sem legenda para construção de histórias
• 02 folhas de colorset azul e verde
• 01 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo
• 01  pote  de  plástico  gde  –  tamanho  de  uma  caixa  de  sapato  para  guardar  os  materiais

didáticos com etiqueta e nome
• 02 tubinhos de anilina comestível
• 01 pacote de bexigas
• 01 pct de palitos de sorvete coloridos
• 01 quebra cabeças de 6 a 10 peças – próprio para a idade, ou dominó de cores ou numerais,

ou jogos de encaixe, em madeira
• 100 fls de papel sulfite coloridos
• 100 fls de papel sulfite branco
• 02 glitters
• 03 placas de EVA – azul, verde e amarelo
• 03 fls de papel de seda
• 02 cartolinas brancas
• 01 durex largo
• 01 crepom amarelo
• 01 rolo de fita crepe 3m

3 – Culinária
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de colher descartáveis

IMPORTANTE:  Outros  tipos  de  papéis  ou  materiais  para  educação  artística  poderão  ser
solicitados se necessário, durante o ano letivo. Serão pedidos 02 livros paradidádicos durante o ano.
Solicitar  na hora da entrega,  recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não
entrega será lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – Pré I – Entregar dia 10/01/2017
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de louça inquebrável

02 – Material Didático
• 01 agenda escolar
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta grossa c/ 12 unidades (tipo pincel piloto)
• 01 pasta catálogo com 50 folhas (c/ nome e etiqueta)
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta
• 01 cx de gizão de cera 
• 02 borrachas
• 01 apontador
• 01 plástico carteira azul
• 02 colas brancas (100 ml)
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores( jumbo-triangular)
• 03 lápis pretos triangular
• 01 cx de pintura a dedo
• 01 estojo para os lápis
• 01 caderno de capa dura verde – brochura – tamanho universitário – 100 fls.
• 03 folhas de colorset- laranja, roxo, amarelo
• 01 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) –  e 01 n° 12 – ambos de cabo longo
• 01 pote de plástico gde – tamanho de uma caixa de sapato para guardar os materiais didáticos com

etiqueta e nome
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 02 tubinhos de anilina comestível
• 01 pacote de bexigas
• 01 pct de palitos de sorvete coloridos
• 01 brinquedo de peças – próprio para a idade, sendo dominó de cores ou numerais, ou jogos de

encaixe, em madeira
• 300 fls de papel sulfite 
• 02 glitters
• 01 rolo de barbante
• 03 placas de EVA – laranja, roxo e estampado
• 03 cartolinas brancas
• 01 durex largo
• 02 crepom laranja e roxo
• 01 rolo de fita dupla face
• 01 pacotinho de olhinhos
• 01 tela de pintura pequena
• 01 plástico azul leitoso para a carteira

3 – Culinária 
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de garfos descartáveis
• 01 pc pequeno de toquinhas descartáveis

IMPORTANTE:  Outros tipos  de papéis  ou materiais  para  educação artística poderão ser solicitados se
necessário, durante o ano letivo.  Os livros paradidáticos seram pedidos durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será
lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – Pré II – Entregar dia 10/01/2017
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de louça inquebrável

02 – Material Didático
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta fina c/ 12 unidades 
• 01 ábaco
• 01 pasta catálogo com 50 folhas (c/ nome e etiqueta)
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 caderno de capa dura de 50 fls p/ culinária
• 01 cx de gizão de cera 
• 02 colas brancas (100 ml)
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 06 lápis pretos 
• 03 borrachas
• 01 agenda escolar
• 01 apontador
• 01 cx de pintura a dedo
• 01 estojo para os lápis
• 01 caderno de capa dura verde – brochura – tamanho universitário – 100 fls.
• 03 folhas de colorset- amarelo, rosa, marrom
• 01 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) – e 01 n° 12, ambos de cabo longo
• 01 pote de plástico gde – tamanho de uma caixa de d sapato para guardar os materiais didáticos com

etiqueta e nome
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 02 tubinhos de anilina comestível
• 01 pacote de bexigas
• 01 pct de palitos de sorvete coloridos
• 01 brinquedo de peças – próprio para a idade, sendo dominó de palavras ou numerais, ou jogos de

encaixe, em madeira
• 500 fls de papel sulfite 
• 02 glitters
• 03 tubos de cola quente (fino)
• 03 placas de EVA – amarelo, rosa, marrom
• 05 cartolinas amarelas
• 01 durex largo
• 03 crepom amarelo , marrom e vermelho
• 01 rolo de fita dupla face
• 01 pacotinho de olhinhos

3 – Culinária
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de garfos descartáveis
• 01 pc pequeno de toquinhas descartáveis

IMPORTANTE:  Outros tipos  de papéis  ou materiais  para  educação artística poderão ser solicitados se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão pedidos durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será
lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – 1º ano – Entregar dia 11/01/2017
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de louça inquebrável

02 – Material Didático
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta fina c/ 12 unidades 
• 01 pasta catálogo com 50 plásticos
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 ábaco
• 01 cx de gizão de cera 
• 03 colas brancas (100 ml)
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 06 lápis pretos 
• 03 borrachas
• 01 agenda com 1 folha para cada dia
• 01 apontador
• 03 tubos de guache – azul, marrom, preto
• 01 estojo para os lápis
• 01 fita crepe de boa qualidade
• 02 cadernos de capa dura  – brochura – tamanho universitário – 100 fls.
• 03 folhas de colorset- azul claro, azul escuro, preto
• 01 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) – e 01 pincel n° 14 ambos de cabo longo
• 01 pote de plástico gde – tamanho de uma caixa de sapato para guardar os materiais didáticos com

etiqueta e nome
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 01 pincel piloto preto ou azul (ponta fina)
• 01 pacote de bexigas
• 01 pct de palitos de sorvete coloridos
• 500 fls de papel sulfite 
• 100 fls de sulfite colorido
• 03 tubos de cola quente (grosso)
• 03 placas de EVA – azul escuro, azul claro, preto
• 05 cartolinas cores variadas
• 01 durex largo
• 01 régua de 30 cm de acrílico
• 01 jogo de regras
• 03 folhas de crepom azul (1 claro e 1 escuro) e 01 verde
• 01 plástico azul leitoso para carteira

3 – Culinária 
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de garfos descartáveis
• 01 pc pequeno de toquinhas descartáveis

IMPORTANTE:  Outros tipos  de papéis  ou materiais  para  educação artística poderão ser solicitados se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão pedidos durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será
lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – 2º ano – Entregar dia 11/01/2017 – somente o coletivo (itens 3 e 4)
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental (etiquetado e com nome)
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de louça inquebrável

02 – Material Didático Individual (na mochila no primeiro dia de aula)
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta fina c/ 12 unidades 
• 04 cadernos de 100 fls Capa dura – brochura – tamanho universitário – cada um de uma cor
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 agenda escolar
• 01 cx de gizão de cera 
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 03 lápis pretos 
• 02 borrachas
• 01 agenda com 1 folha para cada dia
• 01 apontador
• 01 régua de 30 cm de acrílico
• 01 estojo para os lápis
• 01 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 01 dicionário – português (de bolso) com índice 
• 01 ábaco
• 01 caderno de desenho grande de 50 fls

03 – Material de uso coletivo
• 03 folhas de colorset- azul claro, azul escuro, preto
• 02 papéis ondulados
• 01 bloco de papel canson (gramatura 120 ou 180)
• 01 caneta piloto preto ou azul (ponta grossa)
• 03 tubos de guache grande – branco, verde, preto
• 01 plástico de carteira azul leitoso
• 01 pacote de bexigas
• 03 colas brancas (100 ml)
• 01 pct de palitos de sorvete coloridos
• 500 fls de papel sulfite 
• 03 tubos de cola quente (grosso)
• 03 placas de EVA – amarela, verde, branca
• 03 cartolinas verdes
• 01 novelo de lã
• 01 rolo de barbante colorido
• 01 durex largo
• 02 crepom amarelo e abóbora
• 01 jogo de regras
• 03 celofane amarelo, vermelho e um neutro

4 – Culinária 
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de colheres descartáveis
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades

IMPORTANTE:  Outros tipos  de papéis  ou materiais  para  educação artística poderão ser solicitados se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão solicitados por bimestre.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será
lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – 3º ano – Entregar dia 11/01/2017 – somente o coletivo (itens 3 e 4)
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental (etiquetado e com nome)
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de louça inquebrável

02 – Material Didático Individual
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta fina c/ 12 unidades 
• 04 cadernos de 100 fls Capa dura – brochura – tamanho universitário – cada um de uma cor
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 caderno de desenho grande de 50 fls
• 01 agenda escolar
• 01 cx de gizão de cera 
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 03 lápis pretos e 01 apontador
• 02 borrachas
• 01 régua de 30 cm de acrílico
• 01 estojo para os lápis
• 02 pincel para pintura nº 20 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo e 01 n° 08
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 01 dicionário – português (de bolso) com índice 

03 – Material de uso coletivo
• 03 folhas de colorset- vermelho, preto, marrom
• 02 papéis ondulados
• 01 bloco de papel canson (gramatura 120 ou 180)
• 01 caneta piloto preto ou azul (ponta grossa)
• 03 tubos de guache grandes– branco, amarelo, preto
• 01 pacote de bexigas
• 03 colas brancas (100 ml)
• 01 pct de palitos de sorvete coloridos
• 500 fls de papel sulfite 
• 03 tubos de cola quente (grosso)
• 03 placas de EVA – azul, vermelho, branca
• 03 cartolinas brancas
• 01 pintura a dedo
• 01 novelo de lã
• 01 rolo de barbante colorido
• 01 durex largo
• 02 crepom vermelho e abóbora
• 01 jogo de regras
• 01 pacote de velas brancas
• 02 celofane azul e verde
• 01 fita crepe 3m

4 – Culinária 
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de colheres descartáveis
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades

IMPORTANTE:  Outros tipos  de papéis  ou materiais  para  educação artística poderão ser solicitados se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão pedidos durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será
lançado um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – 4º  e  5ºano Entregar dia 12/01/2017 – somente o coletivo (itens 3 e 4)
01 – Material de Higiene

• 01 escova de dentes e 01 creme dental
• 01 pote plástico com nome que caiba a escova e o creme dental
• 01 avental de pintura/culinária (adquirido na escola)
• 01 copo de louça inquebrável

02 – Material Didático Individual
• 01 estojo de canetas hidrográficas de ponta fina c/ 12 unidades 
• 04 cadernos de 100 fls Capa dura  – aspiral - tamanho universitário – com margem, sem picote
• 01 caderno de desenho grande de 50 fls
• 01 pasta com elástico (c/ nome e etiqueta)
• 01 agenda escolar
• 01 cx de gizão de cera 
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 03 lápis pretos 
• 02 borrachas
• 01 apontador
• 01 régua de 30 cm de acrílico/ 01 transferidor/ 01 esquadro/ 01 compasso
• 02 pincel para pintura nº 12 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo e 01 n° 08
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 01 dicionário – português (de bolso) com índice 
• 01 dicionário – inglês/português(de bolso)
• 01 dicionário – espanhol/português (de bolso)

03 – Material de uso coletivo
• 03 folhas de colorset- vermelho, preto, marrom
• 02 papéis ondulados
• 01 bloco de papel canson (gramatura 120 ou 180)
• 01 caneta piloto preto ou azul (ponta grossa)
• 03 tubos de guache grande – branco, verde, laranja
• 01 pacote de bexigas
• 03 colas brancas (100 ml)
• 01 pct. De palitos de sorvete coloridos
• 500 fls de papel sulfite 
• 03 tubos de cola quente (grosso)
• 03 placas de EVA – azul, vermelho, branca
• 03 cartolinas brancas
• 01 novelo de lã
• 01 rolo de barbante colorido
• 01 durex largo
• 03 crepom vermelho, abóbora e verde
• 01 jogo de regras
• 01 pacote de velas brancas
• 02 celofane azul e verde
• 01 fita crepe 3m
• 01 caneta de retroprojetor

4 – Culinária 
• 01 pc de pratinhos descartáveis
• 01 tubo de copo descartáveis
• 01 pacote de colheres descartáveis
• 02 pacotes de papel higiênico branco ( c 4 unidades)ou 01 com 8 unidades

IMPORTANTE:  Outros  tipos  de  papéis  ou  materiais  para  educação  artística  poderão  ser  solicitados  se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão solicitados durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será lançado
um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – 6º  e  7ºano Entregar dia 16/01/2017 – somente o coletivo (item 2)

01 – Material Didático Individual
• 02 cadernos de 100 fls Capa dura  – aspiral - tamanho universitário – com margem, sem picote
• 01 caderno de 10 matérias
• 01 caderno de desenho grande c/ 50 fls
• 01 agenda escolar
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 02 lápis pretos / caneta azul ou preta
• 02 borrachas
• 01 apontador
• 01 régua de 30 cm de acrílico/ 01 compasso/ 01 esquadro e um transferidor
• 02 pincel para pintura nº 12 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo e 01 n° 08
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 01 dicionário – português (de bolso) com índice 
• 01 dicionário – inglês/português(de bolso)
• 01 dicionário – espanhol/português (de bolso)

02 – Material de uso coletivo
• 03 folhas de colorset- vermelho, preto, marrom
• 02 papéis ondulados
• 01 bloco de papel canson (gramatura 120 ou 180)
• 01 caneta piloto preto ou azul (ponta grossa)
• 03 tubos de guache grandes – branco, vermelho, laranja
• 03 colas brancas (100 ml)
• 500 fls de papel sulfite 
• 03 tubos de cola quente (grosso)
• 03 placas de EVA – azul, vermelho, branca
• 03 cartolinas brancas
• 01 rolo de barbante colorido
• 01 durex largo
• 03 crepons roxo, preto e branco
• 01 tinta para tecidos
• 01 fita crepe 3m de 50 m
• 01 caneta de retroprojetor

IMPORTANTE:  Outros  tipos  de  papéis  ou  materiais  para  educação  artística  poderão  ser  solicitados  se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão solicitados durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será lançado
um valor padrão na ficha financeira do aluno.



LISTA DE MATERIAL – 8º  e  9ºano Entregar dia 16/01/2017– somente o coletivo (item 2)

01 – Material Didático Individual
• 02 cadernos de 100 fls Capa dura  – aspiral - tamanho universitário – com margem, sem picote
• 01 caderno de 10 matérias
• 01 caderno de desenho de 50 fls
• 01 agenda 
• 01 cx de lápis de cor c/ 12 cores
• 03 lápis pretos 
• 02 borrachas
• 01 apontador
• 01 régua de 30 cm de acrílico
• 01 compasso
• 01 esquadro e um transferidor
• 02 pincel para pintura nº 12 – Tipo trincha (chato) – de cabo longo e 01 n° 08
• 01 tesoura sem ponta com bom corte (tipo tramontina) gravado o nome
• 01 dicionário – português (de bolso) com índice 
• 01 dicionário – inglês/português(de bolso)
• 01 dicionário – espanhol/português (de bolso)

02 – Material de uso coletivo
• 03 folhas de colorset- vermelho, preto, marrom
• 02 papéis ondulados
• 01 bloco de papel canson (gramatura 120 ou 180)
• 01 caneta piloto preto ou azul (ponta grossa)
• 03 tubos de guache grande – branco, vermelho, marrom
• 03 colas brancas (100 ml)
• 500 fls de papel sulfite 
• 100 fls de sulfite colorido
• 03 tubos de cola quente (grosso)
• 03 placas de EVA – azul, vermelho, branca
• 03 cartolinas brancas
• 01 tinta para tecidos
• 01 rolo de barbante colorido
• 01 durex largo
• 03 crepom verde, preto e amarelo
• 01 pacote de velas brancas
• 01 fita crepe 3m de 50 m
• 01 caneta de retroprojetor

IMPORTANTE:  Outros  tipos  de  papéis  ou  materiais  para  educação  artística  poderão  ser  solicitados  se
necessário, durante o ano letivo. Os livros paradidáticos serão pedidos durante os bimestres.
Solicitar na hora da entrega, recibo de quitação do material à secretaria, pois nos casos de não entrega será lançado
um valor padrão na ficha financeira do aluno.


