Lista de Material – Pré II - 2018
Uso coletivo

Uso individual

100 folhas de sulfite colorida (qualquer
cor)
02 pacotes de sulfite 500 folhas A4
(Chamex)
04 folhas de cartolina (uma de cada cor)
04 folhas de papel pardo
02 folhas de celofane
20 saquinhos transparentes (10X15)
02 folhas de color set- sendo uma preta
02 folhas de papel crepom (rosa e azul)
01 folha de papel paraná
02 folhas de E.V.A- sendo uma rosa e azul
02 folhas de E.V.A – sendo 1fantasia e
1glitter
02 folhas de papel laminado (rosa e azul)
05 folhas de papel de seda (cores diversas)
02 folhas de papel pedra
01 pote grande de tinta guache (branca)
02 tintas relevo (qualquer cor)
05 potinhos de glitter (qualquer cor)
1 cola glitter furta cor
02 rolos de fita crepe
01 rolo de fita dupla face
01 rolo de durex grande fino
01 rolo de fita de cetim 0,5 cm
01 pacote de bexiga nº 8 (qualquer cor)
01 saquinho de olho móvel nº10
01 caneta permanente (retro) preta
01 pacote de creative paper
01 pacote de lumi paper
04 envelopes brancos 30X40
01 pacote de laço de cetim
01 saquinho de miçangas
06 penas coloridas
10 varetinhas
10 pratinhos de papelão sem estampa nº 2
-15 cm
01 metro de feltro (branco)
02 metros de tnt (azul) e (preto)
1metro de fita metalóide azul
1 metro de velcro

01 estojo grande com zíper 4 repartições
06 lápis pretos nº 2
02 borrachas brancas e macias (grande)
01 apontador com reserva
01 régua transparente (15 cm)
01 caixa de giz de cera (Ecogiz-Faber Castel)
01 caixa de hidrocor 12 cores
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 pincel chato nº 16 amarelo 815
04 tubos de cola bastão (marca Pritt)
05 tubos de cola líquida (marca Tenaz)
01 pasta polionda grande vermelha (2 cm)
01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
01 caderno quadriculado (1 cm) grande 40 folhas
01 caderno de desenho grande 48 folhas
01 caderno de capa dura 96 folhas - vermelho pequeno
01 caderno de caligrafia capa dura 48 folhas (grande)
01 caderno de desenho pequeno de 48 folhas capa dura
02 DVDs (virgens)
2 CDs (virgens)
04 etiquetas adesivas para CDs
03 caixas de massa de modelar (Uti-Guti)
01 jogo pedagógico (L.P ou matemática)
01 gibi
01 pacote de palito de sorvete
02 metros de contact transparente
1 pacote de prendedor de roupas de madeira
5 argolas para chaveiro com corrente
5 tubetes
1 livro de história
50cm de bordado inglês
01 pano de prato branco liso
20cm de tecido (Patchwork)
02 sacolas de papel branca lisa- 23x19
01 pacote de flocos de isopor (enchimento)
1 kit de avental e chapéu de cozinheiro de tecido para as aulas
de culinária (enviaremos maiores detalhes no início das aulas)

Higiene

Sucata

01 pacote de copo descartável (180 ml)
01 sacolinha de higiene
01 avental para aula de artes ou camiseta
usada
01 unidade de Flanela pequena

Livro paradidático “Receita de Felicidade”
MÚSICA EM FAMÍLIA
Paradidático vendido na Livraria e Papelaria Bragança

01 Revista para recorte (verificar o conteúdo)
05 folhas de jornal
01 rolo de barbante grosso
01 pacote de algodão
01 pacote de canudo (para vitamina)
* Durante o ano serão pedidos outros itens como garrafa PET,
rolinhos de papel vazios, frascos de amaciante...

 Enviar todo o material etiquetado com o nome do aluno completo e série até o dia 15 de janeiro na secretaria
do Colégio. Não receberemos materiais na entrada dos alunos nem sem estar etiquetado.
 Caso houver necessidade solicitaremos o que for necessário no decorrer do ano.

