LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
COLÉGIO LLESSER
Endereço : Rua Soldado Damázio Gomes , 75 Curicica
Fone: 2441-0889/ 2441-6460/ 2441-4812

Ano Letivo: 2017 - 3° ano
Aluno(a)______________________________Data:___________
MATERIAL PARA SER ENTREGUE AO
COLÉGIO
ESCRITA DESENHO PINTURA
l cx. de massinha de modelar.
2 tubos de tinta para marcador de quadro
branco (preto) Radex.
1 tubo de cola de EVA
1 pote de tinta plástica vermelha 500gr
1 caneta de retroprojetor
1 cola com gliter
1 cola colorida
1 pct. de lantejoulas
1 pct. de penas
1 cx. de giz de cera
CADERNOS
5 cadernos universitários com 96 folhas
(encapados com plástico quadriculado verde)
OUTROS
12 envelopes pardos (tamanho ofício)
PAPÉIS
1000 fls. papel A4
1 pct. de saco celofane tam A4 ( 50 unid.)
1m de contact – transparente
1 rolo de metalóide azul (2cm)
3 folhas de papel cartão cores variadas
4 Folhas de EVA( diversas cores)
1 Papel Pardo
5 folhas de papel 40 Kg
1 pct. de creative (paper lumi)
100 fls. de A4 azul
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
2 metros de TNT azul
1cx cola gliter
1 rolo de fita crepe
1 caixa de clips
Grampo para grampeador

 MATERIAL DE USO PESSOAL
(manter na mochila)
 No estojo : apontador , lápis,régua e
borracha – tudo com nome até no estojo.
 Mini Dicionário Aurélio Positivo
 A partir do 2° ano, fica a critério dos
pais enviar 1 escova de dente e creme
dental em uma nécessaire que deverá ficar
na mochila.
OBS.:
 Coloque nome em todo material.
 Data para entrega do material dia 02/02/17.
 Coloque nome na mochila, merendeira, garrafa de
suco e pote de biscoito (também na tampa).
 Para material em tecido: use caneta Acrilex.
 Para material plástico: caneta retro-projetor.
 Não nos responsabilizamos por material sem
nome.
 Após a data marcada para entrega do material, o
mesmo só poderá ser entregue na secretaria,
sem conferência.
 Taxa de material (opcional) R$ 380,00.
(2x R$ 190,00).

INÍCIO DAS AULAS: 06/02/2017.
AGENDA ESCOLAR: R$ 20,00

ALUNO: _________________________________________________________ SÉRIE: __________ TURNO: _________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ___________________________________________________
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: ____________________________________________________
 MATERIAIS QUE FALTAM SER ENTREGUES AO COLÉGIO:

