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Escrita – Desenho – Pintura 
04  lápis preto nº2 
01 borracha macia 
01 caixa de lápis de cor 
01 estojo de canetinhas hidrográficas 
01 estojo com 03 repartições 
01 tesoura sem ponta 
01 apontador com reserva 
01 caneta marca texto 
01 calculadora simples 
01 tinta para tecido  
01 pincel retroprojetor 
01 pincel atômico 
01 tubo de cola bastão 
01 cola branca (100 g) 
01 régua de 30 cm 
01 pincel de ponta chata nº14 
01 caixa de pintura a dedo 
01 kit  de material dourado do aluno (em 
madeira) 
01 mini dicionário da Língua Portuguesa 
atualizado de acordo com as novas regras 
Autor: Aurélio (caso possua algum dicionário, 
não é necessário efetuar a compra) 
 
Pastas 
15 plásticos transparentes para pasta 
01 pastas polionda de 5 cm  
01 pasta fina de plástico com elástico 
 
Papéis 
200 folhas de sulfite A4(colorido) 
300 folhas de sulfite A4(branca) 
01 folha de papel pardo (Kraft) 
01 pacote de CREATIVE PAPER 
FLUORESCENTE 
01 pacote de papel color plus 
01 bloco de papel canson (cor pastel ) 
02 folhas de colorset ( sendo 1 na cor preta) 
02 folhas de EVA 
02 metros de TNT 
01 folha de papel cartão 
02 blocos de folhas universitárias 
01 bloquinho (100 folhas)  auto-adesivo (post-it)  
tamanho 76mm X 102mm ( colorido) 
01 pote de tinta guache econômico   
 
Diversos 
01 tubo de lantejoulas  
01 fita métrica  
02 revistas velhas de  caráter informativo 
05 gibis 
01 caixa de sapato grande encapada com o 
nome da criança 
01 calendário referente ao ano 
01 rolo de fita crepe larga 
01 rolo de fita adesiva transparente larga 
01 garrafa com bico para água (squeeze) 
01 refil cola quente fino 
 
KIT DE MÚSICA 
01 flauta doce (de preferência da YAMAHA) 
01 pasta de plástico, com elástico 
01 caderno de música pequeno 
 

 
KIT AULAS BILÍNGUE 
01 papel crepom 
01 celofane 
01 metro de TNT preto 
01 caixa de sapato 
01 garrafa PET vazia 
01 rolo de papel higiênico (sem papel) 
05 palitos de churrasco 
01 pedaço de fita de cetim (2m) 
01 tela 30x30 
01 caixa de massinha pequena (cores diversas) 
01 retalho de tecido (30x30) 
01 pedaço de feltro (30x30) 
 

LIVROS A SEREM ADQUIRIDOS: 

CALIGRAFIA “Eu Gosto Mais” – Yara Najman 

& Vera Calabria – Volume 3  – Ensino 

Fundamental – IBEP 

KIT PARA ATIVIDADES TECNOLÓGICAS: 

01 TABLET – configuração mínima: Android - 

8GB, Wi-fi, Tela 7 e Android 4.4 com 

processador Dual-Core1.3Ghz. 

OBSERVAÇÕES: 

1- Não é necessário adquirir agenda. 
Utilizamos a agenda digital “Binóculo”, 
totalmente interativa, do Sistema Pueri 
Domus. 

2- Os materiais deverão ser entregues na 
semana de 27 a 31/01, na unidade 
respectiva ao segmento do aluno. 

3- Os materiais deverão vir encapados e 
etiquetados com o nome do estudante. 

4- Alguns itens (materiais) serão pedidos no 
decorrer do ano, de acordo com as 
necessidades das atividades a serem 
realizadas. 

5- INÍCIO ANO LETIVO: 03/02/2020 
(segunda-feira). 

 

“Há materiais diversos que possibilitam ao 

aluno um “criar” significativo e diversificado 

e contribuem para que as crianças tenham 

um desenvolvimento integral de sua 

identidade e possam ampliar os 

conhecimentos sociais, culturais e 

socializadores. Eles proporcionam aos 

pequenos viver experiências intensas, 

tornando-os coautores de seu aprendizado”. 

(Revista Relatos – Intercâmbio de Estudos; 

Publicação do Sistema de Ensino Pueri Domus 

– Abril de 2011). 


