Lista de Materiais - 2018
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Apontador com depósito
Bloco de papel colorido – color set tamanho oficio
Borracha macia
Caderno de caligrafia
Caderno grande de capa dura (2 de 96 folhas e 2 de 48 folhas - brochura)
Caixa de lápis de cor – 12 cores
Caixa de massa de modelar – 12 cores
Caixa de tinta têmpera – 6 cores
Cartela de adesivo – motivo de natureza (flores, animais, estrelas, insetos, etc).
Conjunto de canetinhas hidrocor - ponta grossa – 12 cores
Estojo grande para guardar os materiais de uso diário – lápis, borracha, apontador...
Filme para plastificação A4
Folha de CANSON branco – tamanho A3
Folha de EVA – tamanho cartolina (01 de cada) – Glitter – Vermelho e Branca
Folha de EVA – tamanho cartolina felpudo – branco
Folha de EVA – tamanho cartolina – Liso – cores Marrom e Vermelho ( 01 de cada)
Folha de papel desenho branco (grossas)
Lápis apontado - nº2
Pacote de palito de picolé
Pasta com elástico – plástica (fina)
Pincel – tamanho médio - nº 14 e nº 4
Régua de 30 cm
Tesoura sem ponta (boa qualidade)
Tubo de cola bastão – grande
Tubo de cola liquida – 90 gramas (boa qualidade)
Camiseta usada (para pintura)
Flauta Germânica – Yamaha
Protetor auricular

IMPORTANTE:
19/02 - Reunião geral com os pais, alunos e professores no Auditório do Colégio. Após a reunião
os pais e alunos conhecerão a professora em sala de aula e entregarão o material escolar. Neste dia
os alunos voltarão com os pais.
Atenção para os horários da reunião:
 1º ao 5º ano da manhã – 7h30
 1º e 2º ano da tarde – 13h15
 3º ao 5º ano da tarde – 15h
20/02 – Início das aulas do 1º ao 5º Ano.
 Manhã: 7h15 às 11h30
 Tarde: 13h15 às 17h30*
*Na sexta-feira, o turno da tarde encerra entre 16h10 e 16h30.
Todo material deverá ser etiquetado com a identificação do aluno.

