Lista de material - 2023

Senhores pais,
Segue a lista de papelaria.
O material especificado abaixo deverá ser entregue à morá de seu(sua) filho(a)
no início das aulas.
A comunicação entre família e escola é realizada pela agenda digital que se
encontra disponível no portal do Colégio.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Coordenação da Educação Infantil / Direção

MATERIAL INDIVIDUAL
1 avental plástico com mangas compridas (pode ser encontrado na Lúcia Uniformes)
1 squeeze para água (Até 24 cm de altura - modelo que a criança saiba abrir e fechar)
1 mochila pequena (tamanho P) com o logo da escola (será vendida no colégio)
1 pasta cristal com alça tamanho A3 transparente ou azul
1 livro paradidático que fará parte do acervo da classe (será indicado no início do ano
pela morá)
1 portfólio – O valor será informado no 2º semestre
Muda completa de roupas – camiseta, malha, calça, short, meia e tênis

O material do ano anterior, se estiver em bom estado, poderá ser reaproveitado.

MATERIAL ESCOLAR COLETIVO

2 blocos de papel canson A3
2 blocos de papel canson A4
1 bloco eco cores – 235mm x 325mm (100g) / 21 cores (Nova print)*
1 caixa de giz de cera grande e grosso (12 cores)
1 caixa de lápis de cor de madeira triangular grosso (12 cores)
1 canetas hidrográficas ponta porosa média preta (2,0mm) (Faber Castel ou Pilot
Office Pen)*
1 estojo de caneta hidrocor grossa com 12 cores (Faber Castel)*
2 caixas de plasticor (1 com gliter, 1 sem gliter)
2 folhas de EVA tamanho 40X60 (1 folha com gliter e 1 folha sem gliter) – qualquer cor

1 pote de massa de modelar antialérgica 500g (qualquer cor)
1 pote de tinta guache antialérgica 250g (qualquer cor)
2 sacos plásticos transparentes tamanho A3
2 sacos plásticos transparentes tamanho A4
1 cola bastão 40g (Pritt)*
1 tubo de cola branca pequena (35g)
1 pincel chato (Tigre) nº 10
1 metro de plástico cristal
1 metro de contact transparente
*Sugestão

