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1x Jaleco na cor branca, de manga comprida com o nome do aluno bordado, para uso no 
laboratório 
1x Mala ou mochila.
5x Lápis preto nº 2.
1x Caixa de lápis de cor (12 cores).
1x Apontador com depósito.
1x Caixa de canetinhas hidrográ�cas 12 cores.
1x Estojo.
2x Borrachas.
2x Tubos de cola bastão
2x Tubos de cola branca.
2x Tesouras sem ponta (com nome do aluno gravado),1 para �car na escola e outra para 
�car em casa.
1x Pasta polionda vermelha �na com nome.
1x Pasta (ABA) elástico transparente cor.
2x Cadernos grande capa dura com 96 folhas. (Brochuras na cor vermelho, universitário)
6x Cadernos grande capa dura de 48 folhas. (Brochuras na cor vermelho, universitário)
1x Caderno de desenho grande capa dura - 96 folhas.
1x Caderno de caligra�a universitário capa dura 48 folhas pautadas.
1x Estojo de tinta guache.
1x Caixa de tinta plástica Paint
1x Avental
1x Ábaco.
1x Jogo de alfabeto móvel.
1x Jogo pedagógico para a idade de livre escolha
1x Caixa de massa de modelar.
1x Cartolina vermelha
1x Cartolina branca
1x Folha em EVA bege
1x Folha em EVA vermelha
1x Folha de EVA de gliter vermelha
1x Folha Collor 7 vermelho
1x Folha de papel cartão vermelho
3x Folhas de papel de seda vermelho
1x Folha de contact transparente
3x Folhas de papel fotográ�co A4
20x Folhas de papel almaço
1x Bloco de papel canson
2x Durex largo
2x Dupla face larga
1x Rolo de �tilho vermelho
1x Rolo de barbante
1x Pacote de palito de sorvete
10x Sacos transparente com furo
1000x Folhas de papel sul�te A4

OBS.: Os cadernos devem ser de brochuras grande na cor vermelho.
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APOSTILAS - 2020

Sistema de Ensino Trilhas FTD

1. Trata-se de apostilas, tornando mais prático o manuseio e o
transporte das mesmas.

2. As apostilas deverão ser adquiridas no site da nossa escola através
da loja Virtual da FTD.

Não esquecer de adquirir o Livro de Espanhol.


