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Parte A 
1 caderno brochurão, alibombom, capa dura, 
vermelho, 60 folhas, para Português (etiquetado) 
1 caderno brochurão, alibombom, capa dura, 
vermelho, 60 folhas, para Matemática (etiquetado) 
1 caderno brochurão, com pauta, capa forte, 48 folhas 
para bilhetes (etiquetado) 
1 caderno brochurão, com pauta, capa dura, 60 folhas 
para Educação Cristã (etiquetado) 
1 caderno brochurão, capa dura, 60 folhas para TPC 
(etiquetado) 
1 Mochila 
1 caixa de lápis de cor - triangular (12 cores) 
6 lápis pretos nº 2 B (triangular) 
1 apontador com depósito     

1 régua de 20cm 
4 borrachas brancas macias 
1 tesoura modelo tradicional, com ponta 
arredondada, de boa qualidade (gravar o nome) 
2 gibis (de sua preferência) 
2 revistas com gravuras (para recortar) 
1 marcador de texto (amarelo) 
1 garrafinha de água (trazer diariamente) 
3 tubos de cola (90gr)   
1 pasta fina, de elástico (azul) para guardar TPC 
1 bolsinha de zíper para guardar os lápis e canetas 
hidrográficas 
1 caneta preta para retroprojetor 

 
OBS: Todos os cadernos Alibombom devem ser numerados (1, 2, 3, X). 
 
Parte B 
2 placas de EVA com glitter (branca e preta) 
1 pacote de papel A4 com 500 folhas (branco) 
2 Cartolinas (branca) 
1 Pacote de contas (tam: médio) com 25 unidades 
2 Glitter 3,5 g (dourado) 
1 pacote de sulfite (rosa) 100 folhas 

2 metros de TNT (azul) 
1 pacote de algodão em bolinhas 40 g (branco) 
1 pincel chato n.º 2 
1 pacote de Papel criativo A4 cartolina fantasia – 6 
cores 
1 caixa de giz (colorido)

 

Entrega dos Materiais  

  
PARTE A:  Dias: 03 ou 04 de fevereiro Observações: 
   Local: Sala de aula • Outros materiais didáticos ou paradidáticos poderão 
   Entregar para: Professora        ser solicitados durante o ano letivo, conforme a 

necessidade dos projetos a serem desenvolvidos. 
OBS: Todos os itens da PARTE A precisam estar 
identificados com o nome completo do(a) aluno(a). 

• Não estão incluídas no material as lembranças das 
datas especiais. 

 • Após as datas supracitadas, os materiais da PARTE B 
PARTE B:       somente poderão ser entregues no almoxarifado 
   Dias:       central, e não, na secretaria do departamento. 
   20/1 – Segunda-feira:  Infantil I – II - III – IV E V • O uso do uniforme é obrigatório (Inclusive o 

agasalho). Por favor, identifique as peças com nome 
   21/1 – Terça-feira:  1ºs anos e 2ºs anos        para evitar perda. 
  
   22/1 – Quarta-feira:  3ºs anos e 4ºs anos  
  
   23/1 – Quinta-feira:  5ºs anos  
  
Horário: de 13h às 16h30min  
Local: Sala de vídeo (anexo ao G1)  
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