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Lista de materiais que deverá permanecer na mochila do aluno de acordo com o 
horário de aulas: 
 
Estojo simples contendo: 3 lápis grafite, 1 borracha, 1 apontador, 1 tesoura sem ponta, 
1 cola bastão grande, 1 cola líquida pequena, 1 marcador de texto, 1 caneta azul, 1 
caneta preta e 1 caneta verde (canetas coloridas sugestão kit Bic cristal que vem com 
12 cores). 
1 caderno universitário (espiral) de 100 folhas de capa dura (Geografia, História e 
Ciências) 
2 cadernos universitários (espiral) de 50 folhas de capa dura. (Português- Matemática) 
1 livro de caligrafia – Português – “Essa mãozinha vai longe” Volume 4 – Thayanne 
Gabryelle – Vilza Carla – Editora do Brasil – Nova edição 
1 Caderno de música pequeno capa dura (Música) 
1 fita (branquinho) 
1 pasta (verde) com elástico 
1 Pasta Catálogo com plástico (para Artes) 
1 Caderno Grande de desenho (Artes) 
1 caixa de Tinta Acrílica Fosca com 6 cores- ART TEEN - Acrilex 
1Tempera guache 6 potes (tampa com pincel) – acrilex 
1 Bloco de folhas de Papel Criativo Fluorescente A4 
1 camiseta velha ou avental para aulas de arte 
1 bloco de canson 150 g 
1 Dicionário Português – com a nova ortografia 
1 Dicionário Inglês – Português 
1 caixa de lápis de cor com 24 cores (Preferencialmente Faber-Castell) 
1 estojo de caneta hidrocor com 12 cores 
1 flauta doce bege yamaha germânica 
1 pasta de elástico pequena contendo: 
1 transferidor 180° 
1 compasso escolar de metal com grafite grosso – de boa qualidade e ponta grafite extra 
caso quebre a ponta do compasso. 
1 régua de 30 cm 
1 lixa de unha 
1 pincel grosso 
1 pincel fino 
 
Livro de Espanhol (Adquirido em qualquer livraria). 

Nuevo Recreo – Volume 4 – Editora Santillana – Autor: Roberta Amendola. 
 


