
2!!ANO 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2023 
Kit* disponível na Novo Tempo Store 

MARCA QUANTIDADE 

Faber 1 

Filiperson/Canson/Jandaia 1 

Jandaia/SD/Tilibra 1 

Faber 2 

1 

Jandaia/SD/Tilibra 1 

Jandaia/SD/Tilibra 3 

3B/Tilibra 1 

Print/Scotch 2 

Tenaz 2 

Acrilex 1 

Castiglioni 1 

1 

Faber 1 

Faber 1 

Faber 6 

Pais e Filhos/SOPECCA 1 

Acrilex/Utiguti 1 

Polibras/Dello 1 

Condor/Castelo/Tigre 1 

MAPED 1 

TRAMONTINA 1 

Acrilex 1 

Castiglioni 1 

PRODUTOS 

Apontador com depósito 

Bloco de Papel Creative Calor Set, tamanho A4, 20 folhas, 120g 

Bloco de folha branca, tamanho A4, 20 folhas, 120g 

Borracha branca TK 

Camiseta tamanho adulto para aula de Arte 

Caderno brochura pequeno - capa dura - 48fls {Projeto de Vida) 

Caderno brochura grande - capa dura - 96fls {um para cada: LP, MAT, TODAS) 

Caderno de cartografia e desenho, grande, capa dura, espiral, 60fls 

Cola Bastão 40 g 

Cola Branca 110g 

Cola Colorida - 6 cores 

Espelho de bolso {para trabalhar conciência fonológica e deve caber no estojo) 

Estojo com duas divisórias {não faz parte do kit) 

Hidrocor - 12 cores 

Lápis de Cor - 12 cores 

Lápis de escrever - modelo Grip, triangular, 2B 

Material dourado individual de madeira 

Massa para modelar atóxica a base de amido - 12 cores 

Pasta New Line - Fina - tamanho A4, Cristal 

Pincel Escolar nº 14 chato 

Régua transparente flexível - 30cm 

Tesoura escolar sem ponta ambidestra 

Tinta Guache - 6 cores 

Sussurrofone

Obs.: As marcas aqui indicadas referem-se de forma específica aos produtos do Kit.

Em caso de não aquisição do Kit ficará a critério da família a escolha da marca de sua preferência. 

*Mochila, estojo e lancheira não fazem parte do kit.

Tanto o formato como a espessura do grafite influenciam na preensão do lápis e traçado do desenho ou escrita. 

No decorrer do ano letivo pode ser solicitado algum material em desuso como revistas, gibis, jornais para recorte ou acessórios de armarinho como 

botões, miçangas, lã,retalhos e outros, para o desenvolvimento de situações de aprendizagem específica da turma. 

Dependendo do cuidado e preservação do estudante para com seu material, pode acontecer de ser solicitada a reposição de algum item durante o 

ano. 

TODOS os materiais devem ser identificados. 
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