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USO DIÁRIO  
1 tesoura sem ponta 
1 tubo de cola 90 gr 
1 borracha macia 
3 lápis e um apontador com depósito ou lapiseira e grafite 
2 canetas esferográficas, sendo 1 preta  
1 caneta marca texto 
1 estojo 
1 caderno universitário (de matéria). Salientamos que o uso do fichário é desaconselhável. 
Opcional: 1 corretivo de fita. (Não é permitido o uso de corretivo líquido) 
 

MATEMÁTICA 
1 esquadro                                                                                        
1 calculadora (básica) 
2 transferidores de (180° e 360°) 
1 régua 30cm 
1 compasso de boa qualidade 
 

ARTES 
1 estojo de pilot color (12 unidades) 
1 bloco Canson A4 (gramatura 140g) 
1 caixa de lápis aquarelável   
3 lápis HB (nº 2B, 4B e 6B - 1 de cada) 
1 cola branca (90g) 
1 apontador com depósito   
1 régua de 30 cm.    
2 pincéis chatos (nº4 e nº 14) 
1 tela para pintura tamanho 40x50 
1 pasta polionda 5cm amarela (etiquetada com nome e série) 
 

CIÊNCIAS 
1 Jaleco branco (com nome). Uso obrigatório nas aulas de laboratório. 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

1 pacote de papel A4 – Entregue na CAP (Central de Apoio Pedagógico) no primeiro dia de aula. (Identifique 
o nome e a série do aluno.) 
 
Os materiais de artes deverão ser etiquetados e entregues dentro da pasta para a professora no 1º dia de 

aula de artes. 

Lembramos que o uso do uniforme é obrigatório, inclusive o agasalho. Solicitamos que identifiquem as peças 
com o nome dos filhos para evitar perdas. O uso de short saia não é permito neste segmento, no entanto, a 
bermuda está liberada.  
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