
 

 Material de uso pessoal 
 

 01 Caderno tipo ata grande com 100 folhas para Atividades de Sala de Aula (com pauta e margem) 

 01 Caderno tipo ata grande com 100 folhas para Tarefa (com pauta e margem) 

 01 Caderno tipo ata grande com 50 folhas para Inglês (com pauta e margem) 

 01 Pasta Catálogo – 100 plásticos (Portfólio) 

 01 Estojo completo (lápis preto, lápis de cor, borracha, cola pequena) 

 01 Avental para pintura 

 03 Caixas de massa de modelar (12 cores) Acrilex* - 1 por trimestre 

 01 Pincel nº18 

 01 conjunto de tinta guache pequena – Acrilex* (caixa com 12 cores) 

 01 caixa de giz de cera –  Acrilex* (caixa com 12 cores) 

 
 Material de uso escolar (a ser entregue na central de atendimento da escola até 19/02) 

 

 02 Pacotes de papel sulfite A4 (500 folhas) 

 02 Pacotes de papel sulfite A4 – amarelo (100 folhas) 

 01 Bloco Criativo Romitec* (32 folhas) 

 01 Pacote de Papel Criativo Lumi 

 06 envelopes pardo (ofício 26x36) 

 05 Folhas de papel crepom – cores variadas 

 05 Placas de EVA – verde escuro 

 01 Canetinha de Retroprojetor preta 

 01 Cola Tekbond* 50g 

 01 Fita adesiva scoth 3M* 

 01 metro de vinil verde escuro 

 05 folhas de color set - verde 

* Sugestão de marca 
 

 Observações: 
 

 O Colégio Ímpar adotou o Sistema de Ensino Bernoulli. O material didático é de uso obrigatório e deverá 
ser adquirido na própria escola / setor central de atendimento.  

 Os materiais individuais deverão ser etiquetados com nome e ano do (a) aluno (a). 

 No decorrer do ano, algum material poderá ser solicitado de acordo com os projetos em desenvolvimento. 
 

 Livros para Narrativas Literárias 
 

 

1º Semestre 

 

A Girafinha Flor faz uma descoberta – Therezinha 
Casasanta – Editora do Brasil 

 

 
 

 

2º Semestre 

 

 

A Cigarra e a Formiga – Histórias Fantásticas – 
Editora Ciranda Cultural  
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