SENHORES PAIS
LISTA DE MATERIAL – JARDIM
500 folhas de sulfite branco A4 “210 X 297” Marca Chamex Office Pacote Vermelho (este é o único papel adequado para ser utilizado em
nossa copiadora)
1 Estojo contendo lápis preto, borracha, apontador, tesoura sem ponta.
1 Tubos de cola glitter
1 Tubo de cola líquida
1 Tubo de cola bastão
Refil de cola quente (6 unidades - Fina)
1 Caixa de giz de curton
1 Caixa de massa para modelar (12 unidades/ soft)
6 Potinhos de guache, pequenos, cores variadas
1 Avental para pintura
1 Caixa de tinta plástica, 6 cores, tipo plasticor
1 Caixa de lápis de cor
3 Pastas plásticas com elástico, cor azul
3 Presilhas Romeu e Julieta
3 saquinhos plásticos com 2 furos
1 Jogo educativo adequado a faixa etária (encaixe de plástico)
1 Pincel nº 12
1 Pedaço de plástico “grosso”, azul claro, medindo 0,80 x 0,40 cm
Os papéis descritos abaixo deverão vir em cores variadas e esticados:
4 folhas de papel cartaz, 4 folhas de papel dobradura, 5 folhas de papel color-set, 4 folhas de papel pardo, 5 folhas de papel crepom liso,
2 folhas de papel laminado, 2 folhas de papel celofane, 4 Folhas de cartolina (cores variadas), 2 folhas de cartolina laminada, 4 folhas de
E.V.A estampado e 4 folhas de E.V.A com glitter.
1 Livro paradidático adequado a faixa etária do aluno
1 Caneta permanente ponta fina preta
1 Caneta permanente ponta grossa preta
Observações:
1. Outros materiais que eventualmente forem necessários durante o ano, solicitaremos pela Agenda Escolar ou nas reuniões trimestrais;
2. A apostila e a agenda que são de uso obrigatório estarão à disposição na Secretaria do Colégio no dia 22/01/2019.
*Plantão dos professores dia 22/01/2019 no horário das 07:50 as 11:50 e das 13:10 as 17:00 (entrega dos materiais solicitados)
*Início das aulas 23/01/2019.
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