
 

 

 ESCOLA CANTINHO MÁGICO 

SHIS QI 26, CHÁCARA 29 - LAGO SUL - TEL: 3367-2171 
 

 

 

SENIORS (4º e 5º ano) 
 

 Para comodidade das famílias, os livros de inglês serão vendidos na escola pelo sistema  drive-thru 

no dia 23/01/2021, das 8h às 12h. 
 

 

*O que manter em casa 
 

- Dicionário para estudantes 

Inglês/Português  

 

- 1 caderno espiral pautado com 96 folhas 

- 1 camiseta de adulto (usada) para artes 

manuais 
 

- 2 envelopes tamanho A3 

- 1 pacote de massa EVA 

- 1 pacote de massa DAS 

- 2 pacotes de etiqueta adesiva de bolinhas 

- 1 pasta plástica aba elástica tamanho A3 

- 2 pincéis (nº. 18 e nº. 02) 

- 2 telas ou cartões telados (sendo 1 de 

20x30cm e 1 de 30x40 cm) 

- 1 caixa de giz pastel 
 

 

*Manter um estojo completo na mochila 

com os itens abaixo (com reposição 

conforme necessário). 

- borracha macia 

- lápis preto nº 02 

- 1 caixa de giz de cera 

- 1 caixa de lápis de cor 12 cores 
 

- 1 estojo de canetinha hidrocor 12 cores  

- 1 tesoura sem ponta 

- tubo de cola (90 ml) 

- apontador com depósito  

- 1 régua (usar a do ano anterior) 

O livro do bilíngue deverá permanecer na 

mochila do aluno. 

  - 1 caixa de lápis de cor aquarelado  

  - 2 potes de massinha de modelar 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Ressaltamos que, em 2021, não teremos a entrega de material no início do ano aqui na escola como de 

costume. O material individual deverá ser mantido em casa e ser enviado, diariamente, de acordo com a 

solicitação dos professores. 

  Obs2: As informações sobre os livros de literatura do bilíngue serão disponibilizadas no início de 2021.  

TODO O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DA CRIANÇA.  

CADERNOS E LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS COM PAPEL CONTACT TRANSPARENTE. 

 



 

 

 
 

Sugestões de serviços 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitanguinha 
Etiquetas 

personalizadas 

para 

identificação de 

uniformes e 

material escolar 

Suas crianças 

não vão perder 

mais nada na 

escola! 

98154-8122 

contato.pitangui

nha@gmail.com 


