
 

Materiais de uso individual 
 
1 caderno de desenho grande - (100 folhas) 
1 caderno universitário -100 folhas   
1 sacolinha de higiene contendo: escova de 
dentes e creme dental  
1 camiseta do uniforme, para eventuais trocas,  
   que ficará na mala 
1 camiseta velha grande para ser usada nas 
aulas de pintura 

 
 
O estojo deve permanecer na mala para 
utilização no período da manhã e da tarde 
 

Materiais de uso coletivo 
 

1 revista de jornaleiro adequada para a idade 
(Sugestão Recreio ou outra) 
1 gibi (para ficar permanentemente na sala) 
100 folhas de sulfite tamanho A4 
10 sacos plásticos grossos (tamanho ofício) 
2 potes de tinta guache – 500ml (qualquer cor) 
2 pincéis: nº10 e nº4 
1 rolo de fita adesiva transparente 48mm 
1 bloco de fichário 
1 rolo de fita crepe 
1 rolo de fita dupla face 
3 folhas de color set (qualquer cor) 
3 folhas de papel para scrapbook 
3 rolos de papel crepom (qualquer cor) 
3 caixas de lenços de papel 

 

Livro Paradidático 
 

 Água... O tesouro da terra – Andréa Avelar - Editora Suinara – ISBN 9788565380331 

 
OBSERVAÇÕES: 
 

 Os cadernos e livros deverão ser etiquetados na capa. 

 Na 1ª reunião de pais enviaremos um cronograma de entrega desses materiais. Aguardem! 

 Todo o material das crianças (mochila, uniforme, lancheira, garrafa de água, potes de 
lanche e material escolar) deverá vir marcado com o nome e a turma, para que, em 
caso de perda, seja facilmente identificado e devolvido. 

 O material será vendido na escola pela Livraria Loyola no período de 13/12/2017 a 21/12/2017 e 
08/01/2018 a 02/02/2018, ou em qualquer loja de sua preferência. 

 Uniforme: Unifor-all - Rua Cândido Vale, 255 – Tatuapé – (próximo ao Metrô Carrão) São Paulo 
Fones: 2295-2920 - 2091-0925 

 

    Integral e Semi-integral - 2º ao 5º ano 

(Ens. Fundamental) 
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