Lista de Material 2022
Nível 5
Materiais para entregar no Colégio:
1 Agenda escolar
1 Pasta fina azul com elástico
1 Tesoura de aço de ponta redonda (gravar o nome)
2 apontadores com coletor
1 Estojo com 3 repartições
30 saquinhos plásticos com 4 furos ( grosso)
1 pincel número 10
1 Jogo de caneta hidrocor com 12 cores (de boa qualidade)
5 Caixas de massa de modelar com 12 barras
1 Caixa de lápis de cor com 24 cores (de boa qualidade)
1 folha de etiqueta auto adesiva branca A4
1 resma de sulfite
1 caixa de cola colorida
2 folhas de EVA azul com gliter
1 Caixa de giz de cera Jumbo
2 Borrachas macias (ficará no estojo)
4 Lápis pretos nº 2 (ficará no estojo)
1 Caderno tipo brochura capa dura azul (sem personagem), 48 folhas, com pauta
1 Caderno tipo brochura capa dura azul (sem personagem), 96 folhas, com pauta
1 Pasta catálogo preta com 50 plásticos grossos
3 Tubos de cola Tenaz de 110 g
2 Colas bastão Pritt 36 g (grande)
2 Revistas para pesquisa e recorte com figuras
1 livro de história de boa qualidade sugestões de editoras. Adonis/Ciranda Cultural/Brinquebook
1 Pacote de palitos de sorvete colorido
1 Caneta marca texto na cor amarela
2 Gibis
1 Escova de dente
1 Creme dental
1 Toalhinha higiênica
1 Sacolinha de higiene com o nome (adquirir no Colégio)
1 Garrafinha de bico para água (na sala)
1 Avental plástico para pinturas
1 Cofrinho pequeno
1 Caixa de lenço de papel
6 Pacotes de lencinhos umedecidos
1 pacote de garfinho plástico com 50 unidades
1 pacotinho de forminha de brigadeiro colorida
1 jogo pedagógico: ALFABETIZAÇÃO
ATENÇÃO
- Colocar NOME em TODO o material;
- Os materiais deverão ser entregues no Colégio nos dias 11/01/2022 e 12/01/2022

