
1 caixa de lápis de cor jumbo - 12 cores 1 lancheira com toalha ou guardanapo com nome

1 conjunto de canetinhas - 6 cores - ponta grossa 1 pacote de lenço umedecido - manter na mochila

2 tubos de cola líquida branca - grande

2 tubos de cola bastão - grande

1 bloco criativo - A4 - 8 cores - 120 gr

1 bloco criativo - A3 - 8 cores - 120 gr
2 blocos canson - A4 - desenho branco

2 blocos canson - A3 - desenho branco

3 pacotes de canson 180 gr laranja, lilás e azul claro
3 folhas de papel color set - qualquer cor
1 folha de EVA com gliter - qualquer cor - s/ enrolar

1 rolo de papel crepom - qualquer cor

2 potes de guache 250 ml - marrom e verde

1 caixa de tinta plástica - 6 cores
1 pote de massinha Uti Guti - grande

1 pacote de palitos de sorvete - vermelho
1 pincel nº 14
1 rolo de durex colorido azul
2 rolos de fita crepe

1 rolo de fita dupla face

1 camiseta velha para pintura
1 pasta transparente com elástico (carta - fina)

1 quebra cabeça - até 30 peças

1 pacote de monta tudo

1 gibi em bom estado

1 revista para recorte

1 livro de história - clássico

1 livro de história - indicado a faixa etária da criança

Para alunos do Período da Tarde                                                                                  

Data:  23/01/2019 Horário: 14h00 

INÍCIO DAS AULAS

HIGIENE

29/01/2019

Taxa de artes R$70,00, deverá ser paga na secretaria do 

colégio até o dia da reunião.                                                                                                         

Refere-se aos materias específicos dos projetos 

desenvolvidos que não constam na lista

REUNIÃO DE PAIS

MATERIAL DE APOIO
Para alunos do Período Integral                                           

 Data:  23/01/2019 Horário: 15h 

garrafas pet - todos os tamanhos

tampinhas diversas

OBSERVAÇÕES

Etiquetar e colocar nome em tudo                            (inclusive 

em todas as peças do uniforme)

LISTA DE MATERIAL

MATERNAL II

ARTES

SUCATA

rolinhos de papel higiênico, papel filme, alumínio

caixas diversas (papelão duro, que não amasse no 

armazenamento)

2019 


