LISTA DE MATERIAL 2016
MATERNAL I – 2 ANOS
500 folhas de papel A4
500 folhas de papel A3
20 folhas de papel 40 kilos
20 folhas papel pardo
02 caixas de lápis de cor triangular com 12 cores
01 apontador para lápis de cor triangular
01 pasta plástica com elástico polionda 2 cm vermelha
02 conjuntos de caneta hidrocor grossa lavável
01 tubo de cola líquida 90gr
01 tubo de cola líquida 500g (para ficar na escola)
01 caixa de gizão de cera
03 folhas de papel ondulado colorido
02 folhas de papel celofane nas cores (azul, vermelho, verde e amarelo)
02 folhas de papel camurça nas cores (branco, rosa, roxo e laranja)
02 folhas de papel de seda nas cores (branco, rosa, roxo e laranja)
02 cartolinas coloridas nas cores ((roxo, vermelho, rosa, amarelo, marrom, preto, azul escuro e laranja)
05 lixas para madeira n° 150
03 metros de TNT qualquer cor
01 tesoura sem ponta
01 caixa de algodão
03 bastões de cola quente fina
02 rolos de durex largo grande
10 rolos de durex colorido (qualquer cor)
02 rolos de fita crepe
01 pote de guache 250gr nas cores (verde escuro, azul escuro, amarelo, vermelho, branco, cinza, laranja, marrom e preto)
01 novelo de lã marrom
01 pincel n° 16
01 trincha
01 rolinho de espuma para pintura 10cm de largura
01 pincel batedor
01 pacote de palito de picolé com 100
01 pacote de fósforo
01 pacote de lantejoula
01 rolo de barbante
01 livro de história infantil
02 potes de massa de modelar, atóxica, 140g (sugestão: Utti Guti)
01 esponja
01 caixa de cola colorida
03 blocos de papel Canson A4
03 blocos de papel Canson A3

MATERIAL DE USO PESSOAL: ( O material deverá ser etiquetado com o nome do aluno )
01 copo plástico
01 estojo contendo: uma escova de dentes com protetor para as cerdas e um tubo de creme dental.
01 camisa ou avental para aula de Artes.

OS LIVROS DIDÁTICOS, LIVRO DE INGLÊS E AGENDA SERÃO ADQUIRIDOS NO COLÉGIO
SERÃO SOLICITADOS AO LONGO DO ANO ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS CULINÁRIAS E SUCATAS.
OBSERVAÇÃO:
TODO ESTE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO PRIMEIRO DIA DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO.

