LISTA DE MATERIAL/ 2021
MATERNAL 2
MATERIAL
01- Pacote de papel sulfite 75g 210x297 A4 azul-100 folhas
01- Pacote de papel sulfite 75g 210x297 A4 verde-100 folhas
01- Pacote com 100 envelopes plásticos com 4 furos
04- Pastas plásticas, amarelas, com grampo - A4
01- Bloco de papel estampado
01- Bloco Criative Lumi Papers A4
01- Bloco de papel A4, na cor creme, 20 folhas, gramatura 140 g/ m2
01- Bloco de papel A3, na cor creme, com 20 folhas, gramatura 140 g/ m2
01- Folha de EVA com glitter (qualquer cor)
01- Pacote de etiquetas redondas 19mm (qualquer cor, exceto branca)
01- Pacote de palitos de picolé, coloridos (qualquer cor)
01- Pacote de palitos de picolé comuns
01- Pacote de miçangas grandes – 100g (qualquer cor)
04- Folhas de lixa preta, fina
02- Caixas grandes de lenço de papel 22,2 x 21,5 cm
03- Tubos de cola 110g
02- Potes de massinha 500g (não tóxica) qualquer cor
03- Caixas de giz de cera grosso com 12 cores
01- Tubo pequeno de pasta de dente infantil
01- Escova de dente infantil (marcar o nome do aluno)
01- Mochila contendo uma muda de roupa e um saco plástico para guardar roupa suja.
01- Guardanapo de pano (diariamente na lancheira e marcado com o nome da criança)
01- Lancheira
Material para os alunos matriculados no período Integral
Kit de higiene pessoal (sabonete líquido, xampu, escova de dente, creme dental, pente/escova)
01- Pote de massinha 500g (não tóxica)
01- Caixa de giz de cera grosso com 12 cores
01- Bloco de papel colorido, várias cores

OBSERVAÇÕES:
Todo material deverá ser marcado com o nome da criança.
Solicitamos que o nome da criança seja bordado no casaco.

UNIFORME: Será encontrado na A CASA DO COLEGIAL da 509 Sul, Bloco B
MALHARIA SANTA CATARINA, 702 Norte e MALHARIA OLIVEIRA, SCRN 706/707, Bloco B.

