LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
COLÉGIO LLESSER
Endereço: Rua Soldado Damásio Gomes, 75 Curicica
Fone: 2441-0889/ 2441-6460/ 2441-4812
Ano Letivo: 2018 - Maternal II
ALUNO(A):_______________________________________ DATA:____/____/____

 MATERIAL DE USO COLETIVO
ESCRITA DESENHO PINTURA
l cx. de lápis de cor com 12 cores
1 estojo com gizão de cera
2 potes de tinta guache (azul e amarelo) 500ml
2 tubos de tinta para marcador de quadro branco
(preto)
1 estojo de hidrográficas Jumbo – 6 cores
2 potes de massa de modelar soft - sugestão
1 tesoura pequena s/ ponta ( atenção canhotostesoura específica)
OUTROS
20 envelopes pardos (tamanho ofício)
1 pasta polionda verde
PAPÉIS
1000 fls.papel A4
4 fls. de cartolina dupla face (verde claro)
4 fls. de cartolina laminada (verde)
100 fls. de papel A4 colorida (azul)
1m contact – transparente
1 pacote de creative paper Lumi
1 Cartolina corrugada
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
2 pincéis nº 4 ou trincha
1 pacote de penas coloridas (pequenas)
8 placas de E.V.A (vermelho e creme)
1 fita de durex grossa
2 rolos de fita crepe
2 m de TNT azul
1 pote de tinta plástica (250ml)
1 avental de artes
1 pacote de palitos de picolé
1 dúzia de pregadores de roupas de madeira
MATERIAL PEDAGÓGICO
1 brinquedo pedagógico (3 à 4 anos)

MATERIAL DE HIGIENE
1 escova de dente c/ nome da criança
1 creme dental
1 toalhinha de mão c/ nome da criança ( na
merendeira)
1 copo plástico c/ nome da criança (na
merendeira)
1 escova ou pente p/ cabelo c/ nome da criança (na
mochila)
1 muda de roupa (na mochila)
OBS.:
• Coloque nome em todo material.
• Data para entrega do material dia 02/ 02/ 2018
• 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 R$
ou 2 x
R$
(opcional)
(A mesma NÃO inclui o material de higiene )

Assinatura do responsável

INÍCIO DAS AULAS: 05/ 02/ 2018.

AGENDA ESCOLAR
JÁ SE ENCONTRA DISPONÍVEL
NA SECRETARIA.

VALOR R$ 20,00

