
Língua japonesa – Curso Extra 2021 

 

Lista de materiais aluno novo 

Alunos de infantil III ao 2º ano  

1 Pasta com elástico (para guardar atividades impressas) - somente nas aulas presenciais 

2 unidades de lápis preto  

2 unidades de borracha 

2 pacotes de papel origami cor variada 

1 unidade cola branca 

30 folhas papel sulfite branca. 

 

Alunos do 3º ano ao 5º ano 

1 unidade Caderno brochura capa dura (uso em sala de aula) 

1 unidade Pasta (para atividade impressa) - somente nas aulas presenciais 

1 unidade pasta em L (vai e volta - lição de casa) - somente nas aulas presenciais 

2 unidades de lápis preto  

2 unidades de borracha 

1 conjunto de lápis de cor 

1 pacote de papel origami cor variada 

1 pacote papel color set c/10 (qualquer cor) 

30 folhas papel sulfite branca. 

 

 Alunos do 6º ano ao 9º ano 

1 unidade Pasta (para atividade impressa) - somente nas aulas presenciais 

1 unidade pasta em L (vai e volta - lição de casa) - somente nas aulas presenciais 

1 unidade de caderno   

2 unidades de lápis preto  

1 unidade de borracha 

1 conjunto de lápis de cor 

1 pacote de papel origami cor variada 

30 folhas papel sulfite branca 

 

Observações:  

Pedimos que o aluno tenha esses materiais em casa e no retorno presencial, fazer a gentileza de 

entregá-lo, identificado com nome e turma do curso extra de língua japonesa, para o professor do 

curso. 

 

 



Lista de materiais aluno antigo 

Alunos de infantil III ao 2º ano  

1 Pasta com elástico (para guardar atividades impressas) 

2 unidades de lápis preto  

2 unidades de borracha 

2 pacotes de papel origami cor variada 

1 unidade cola branca 

30 folhas papel sulfite branca. 

 

Alunos do 3º ano ao 5º ano 

1 unidade Caderno brochura capa dura (uso em sala de aula) 

1 unidade Pasta (para guardar atividade impressa) 

1 unidade pasta L (vai e volta- lição de casa) 

2 unidades de lápis preto  

2 unidades de borracha 

1 conjunto de lápis de cor 

1 pacote de papel origami cor variada 

1 pacote papel color set c/10 (qualquer cor) 

30 folhas papel sulfite branca. 

 

 Alunos do 6º ano ao 9º ano 

1 unidade Pasta (para atividade impressa) 

1 unidade pasta em L (vai e volta - lição de casa) 

1 unidade de caderno   

2 unidades de lápis preto  

1 unidade de borracha 

1 conjunto de lápis de cor 

1 pacote de papel origami cor variada 

30 folhas papel sulfite branca 

 

Observações:  

-Pedimos que o aluno tenha esses materiais em casa e no retorno presencial, fazer a gentileza de 

entregá-lo, identificado com nome e turma do curso extra de língua japonesa, para o professor do 

curso. 

 

- Materiais que sobraram do ano anterior podem ser reaproveitados. 


