São José
Escola de Ensino Fundamental

Material de uso pessoal (deverá vir identificado com o
nome do(a) aluno(a) e fica na Escola)
03 fotos 3x4 (para identificar mochila, toalha)
01 toalhinha identificada para a higiene (pequena)
02 sabonetes
02 caixas de lenço de papel
01 pasta com elástico (plástica)
01 almofada forrada
01 guardanapo (jogo americano)
Material de uso coletivo
01 pacote de balão 08 (qualquer cor)
01 caixa de gizão de cera curto
01 caixa com 12 lápis de cor (grande)
01 marcador para retroprojetor
01 pincel atômico
03 refis de cola quente (fino)
01 pacote de pratinho descartável
03 lápis pretos
500 folhas de papel A4 branco (sem pauta)
100 folhas de papel A4 colorida
50 folhas tamanho A3(desenho grande)
02 pacotes de papel color set, tamanho A4
01 conjunto de cola colorida com o nome
01 tubo de cola glitter colorida
02 folhas de papel crepom (colorido)
01 pincel médio com o nome
01 tinta PVA artesanato plástico (100ml)
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02 folhas de EVA grandes
02 folhas de papel cartaz (qualquer cor)
01 fita adesiva larga
01 rolo de dupla face larga
01 conjunto de tinta tempera
01 jogo pedagógico (para ficar na escola). Ex. quebracabeça, dominó, lego, arquiteto, memória, blocos
lógicos, encaixe de números e quantidades, alfabeto
grande, jogo da velha etc.
03 metros de TNT
01 revista para recorte
01 caixa de massa de modelar
01 lixa para madeira número 80
01 pacote de palito de picolé
01 organizador plástico ou uma caixa de sapato grande
encapada para guardar o material
Material pedagógico de uso pessoal (deve vir na
mochila diariamente)
01 lápis preto
01 borracha macia
01 apontador
01 caixa de lápis de cor c/12 cores
01 merendeira
01 conjunto de hidrocor c/12 cores
01 tubo de cola líquida branca
01 tesoura sem ponta

UNIFORME ESCOLAR
O uniforme escolar é de uso obrigatório para todos os alunos, conforme o termo de adesão às normas escolares aceito pelo
pai ou responsável durante a matrícula.
 Négina’s – Rua Bagé,1301 – Bairro: Niterói / Canoas – Fone: 3475.3645 / 99845.7319
 H90 Uniformes - Rua Venâncio Aires, 424 - Canoas - Fones: 98495.7895 / 3785.6434
MATERIAL DIDÁTICO:
Livro: Ápis Educação Infantil. Volume 2. Editora Ática. Autores: Dante e Noemi Biachini. ISBN: 9788508165193.
Valor: R$ 110,00 (na secretaria)*.
Kit didático: 1 apostila de inglês, 1 apostila de espanhol e agenda. Valor: R$ 60,00.
Total: R$ 170,00**
* Todos os livros didáticos podem ser adquiridos também nas livrarias.
** Valor para compra na secretaria da escola. Pode ser parcelado somente no cartão em até 6x. Desconto para pagamento a vista (dinheiro ou débito).

