











Material de uso individual, o aluno deverá trazer na mochila diariamente (de acordo com os
horários de aula)
03 Cadernos tipo ata grandes com 100 folhas para Português, Narrativa Literária/Projeto de Leitura e
Matemática.
04 Cadernos tipo ata grandes com 50 folhas para Ciências, História, Geografia e Inglês.
01 Bloco Ortográfico – Pauta Azul 48 folhas
01 Caderno grande de desenho para Arte
01 Minidicionário de Língua Portuguesa
01 kit de Material Dourado – 62 peças (caixa de madeira)
02 Dados para jogos
01 Estojo completo: lápis de escrever, lápis de cor, borracha, cola, régua, apontador, tesoura sem ponta,
marcador de texto amarelo
01 Conjunto de hidrocor

 Livros para o Projeto de Leitura

 03 Livros de Literatura Infantil - Letra maiúscula / apropriados para a faixa etária
 Livros para Narrativas Literárias – serão solicitados dois títulos em fevereiro/22
 Material de uso escolar (a ser entregue na central de atendimento da escola até 14/02/2022)























02 Pacotes de papel sulfite A4 (500 folhas)
02 Pacotes de papel sulfite A4 – bege (100 folhas)
01 Bloco Criativo Romitec* (32 folhas)
01 Pacote de Papel Fotográfico Glossy
10 Folhas de papel crepom – (5 verde claro e 5 verde escuro)
02 Folhas de papel chambril branca 240gr
10 Placas de EVA – (5 verde claro e 5 verde escuro)
05 Folhas de color set – verde claro ou verde escuro)
01 Metro de Vinil – verde 
01 Caneta de retroprojetor preta
02 Pincel nº 06
02 Tintas guache – (1 verde claro e 1 verde escuro) (250ml) Acrilex*
01 Tinta para tecido – (verde)
01 Pigmento xadrex líquido - verde
06 Envelopes pardo (ofício 26x36)
01 Conjunto de cola Gliter (cores variadas)
02 Durex colorido (verde)
01 Pacote de balão nº 7 verde
01 Cola Tekbond* 50g
01 Cola branca grande Cascorex*
01 Fita adesiva scoth 3M*
01 Pacote de pratinhos descartáveis (Projeto Alimentação Saudável / Lanche coletivo)
* 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.

Início das aulas: 02/02/2022

