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Lista de Material - 4º Período 2022 

 

 
  Material Pessoal  
 
01 camisa comprida para pintura 
01 necessaire contendo 01 escova com protetor de cerdas e 01 pasta de dentes 
01 protetor solar 
01 repelente 
01 pacote de lenço umedecido  

01 squeeze d’água 
 

Material de uso geral  
 
03 trilhos de plástico

     100 folhas de papel A4 branco 
02 pacotes de Extra Paper Cil 

  01 pacote de Paper Cil Eco Cores Multiformas  
01 folha de EVA  
02 cartolinas brancas  
03 folhas de papel cartão (cores vivas) 
03 lixas de madeira fina 
02 tubos de cola 40gr. bico fino 
01 caixa de cola colorida (Acrilex) 
03 rolos de durex colorido  
02 potes de tinta guache 250ml - vermelho e laranja (Acrilex) 
01 rolo de fita metaloide (somente largo)  
02 potes de massa para modelar (500 gr) Base de amido 
01 caixa de giz de cera ( Acrilex ou Faber Castell) 
01 tesoura de plástico para massinha 

01 pacote de olhinhos médios ou grandes 
01 pasta transparente com elástico 2 cm 
01 pasta polionda A3 com alça 
01 tela 20x30cm 
10 botões grandes 

 
Na Mochila:  
 
01 estojo de canetas hidrocor grossa 12 cores. (Compactor) 
01 estojo com de lápis de cor– 12 cores 
01 estojo com: 2 lápis de escrever 
                        1 borracha 
                        1 apontador  
                        1 tesoura sem ponta  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



ATENÇÃO: 

       REUNIÃO DE PAIS 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NO HORÁRIO DE 08H (4º PERÍODO A) 

       REUNIÃO DE PAIS 02 DE FEVEREIRO DE 2022 NO HORÁRIO DE 10H (4º PERÍODO B) 

 

Início das aulas: 07 de fevereiro de 2022 às 12h30. 
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IMPORTANTE 
 
 

 O material deverá ser entregue entre os dias 01/02/2022 à 04/02/2022, na escola, encapado com 
plástico transparente ou contact, com o nome do aluno e série.  

 

 O material do Programa de Ensino da Língua Inglesa assim como o Projeto de Leitura e o Projeto de 

Matemática adotado pelo contrato deverá ser pago de forma parcelada junto com as mensalidades 
escolares de acordo com a tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como informado em nossa última reunião de pais, no próximo ano letivo as turmas de 4º e 5º 
Períodos utilizarão livros e materiais didáticos (SAS) para apoiar o desenvolvimento pedagógico 
destas séries. 
Desta forma, segue em anexo, valores e forma de pagamento. 

 
 
Valor anual por aluno: R$750,00 
 

Forma de pagamento: à vista 10% de desconto ou parcelado em 10x no 
boleto bancário, junto com a mensalidade escolar em parcelas fixas. 
 

 



 


