Lista de Material - 2020
Estágio II
Uso Individual
02 cadernos brochurão capa dura
02 cadernos de desenho grande de capa dura
01 jogo de canetinhas ponta grossa 12 cores
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 caixa de giz de cera grosso e pequeno
04 borrachas
06 lápis pretos
01 apontador com depósito
01 estojo com 3 divisórias grandes
01 tesoura pequena de ponta redonda
08 tubos de cola (pequeno)
01 pincel nº 14
01 tubo de cola que não enruga papel
01 mochila
01 jogo figuras e sílabas
01 jogo de encaixe
01 livro de histórias – Sugestões: Coleção
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Uso Coletivo
200 folhas de sulfite A4 branco
100 folhas de sulfite A4 colorido ou reciclado
01 folhas de papel pardo
01 kit creative paper
01 bloco de Canson branco
01 bloco de Canson creme
01 bloco de Canson colorido
01 folha de papel crepon liso
01 folha de papel crepon estampado
02 folhas de EVA grande liso
02 folhas de EVA c/ glitter
01 folha de EVA decorado
01 folha de EVA branco
01 metro de Contact transparente
01 fita crepe 24mm
01 durex colorido
04 pratinhos de papelão médio
04 pratinhos de papelão pequeno
01 pacote de saquinhos de pipoca
05 saquinhos de papel craft pequeno
05 saquinhos de papel craft grande
01 pote de massa de modelar 150g
01 jogo de tinta guache 12 cores
02 revistas e 02 gibis (pode ser usado)

01 pacote de lantejoulas grande
10 penas coloridas pequenas
01 pacote de bexiga
01 pacote de prendedor de roupa (plástico)
05 envelopes 36x26 branco
05 envelopes 36x26 pardo
02 envelopes 25x17 branco
01 jogo de alfabeto móvel de eva
01 rolo de barbante
Obs.: Todo o material de uso individual deve ser
identificado com o nome da criança.
Horários do período de adaptação:
Manhã
1º e 2º dias de aula: 8h às 10h30
Tarde
1º e 2º dias de aula: 13h30n às 16h
Início das aulas:
27/01/2020
A agenda 2020 será fornecida pelo Colégio – uso
obrigatório.
Uniforme: calça, bermuda ou saia na altura do
joelho azul marinho ou jeans e camiseta do Colégio.

Se atente ao uso de mochila escolar conforme
orientações em https://sbot.org.br/9027-2/

