
• Material Didático: 
Livro SAE Digital (vendido exclusivamente pela loja virtual da Plataforma de 

Ensino)

Livro Richmond Solution (vendido exclusivamente no Colégio)

• Material Individual:

01 agenda ou caderno pequeno para anotações

01 estojo

05 lápis pretos grafite nº 02

02 borrachas brancas macias

01 apontador plástico com depósito

01 tesoura sem ponta

01 caneta marca texto

01 caixa de lápis de cor grande

01 conjunto de canetinhas hidrográficas

01 tubo de cola líquida grande com 110g cada (Preferência Tenaz)

01 tubo de cola em bastão grande com 40g

02 potes grandes de massa de modelar (Guti ou Acrilex)

01 caixa de cola colorida com 06 cores

01 caixa de pintura a dedo com 06 cores

01 pincel redondo macio

01 régua de acrílico com 30 centímetros

02 rolos de fita crepe

03 cadernos grandes tipo brochura de capa dura com 50 folhas

01 pasta plástica grande e fina com elástico

02 caixas de lenço de papel

03 revistas com conteúdo apropriado ao ambiente escolar

02 gibis (preferencialmente Turma da Mônica)

01 garrafa para água squeeze

• Papelaria

500 folhas de papel sulfite branca A4 (de preferência Report ou Chamex)

01 rolinho de barbante

01 pacote de palito de sorvete

03 envelopes A4 – branco

01 pacote de lumini color set A4

01 pacote de folha novaprint moldura

05 saquinhos de ofício

02 refis de cola quente – 01 grosso e 01 fino

Importante:
- O material escolar do aluno deverá ser identificado com nome e ano escolar.

- Os materiais referente as aulas de arte e/ou projetos realizados serão solicitados 

no decorrer do ano.
- Alunos do semi-integral e integral deverão providenciar 03 potes de massa de 

modelar.
- Caso falte algum material individual durante o ano, o mesmo deverá ser 

providenciado.

- Os materiais adquiridos em anos anteriores poderão ser reaproveitados.
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