Praça 7 de Setembro, 126 – Fone: 3344-1671 – Maringá – PR.

LISTA DE MATERIAIS – ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 1o AO 5o ANO –
ENSINO FUNDAMENTAL - 2020
AGENDAR:



PRIMEIRO DIA DE AULA: 05/02 (Quarta- feira)
No dia 03/02/20 (Segunda-feira), todos os materiais deverão ser entregues no Colégio:
das 7h30 as 9h30

1os e 2os Anos

01 pasta polionda, com elástico, 20mm – Azul; ( ** )
01 tesoura sem ponta ( nome gravado); ( ** )
02 colas (90 g);
02 caixas de massinha de modelar( 12 cores);
01 caixa de lápis de cor ( 24 cores) – com nome em todos os lápis; ( ** )
01 estojo de tecido ( médio), para guardar cola, lápis de cor, tesoura, borracha, lápis grafite, para deixar na sala; ( ** )
05 lápis grafite ( com nome);
03 borrachas brancas, com nome;
02 apontadores, com nome;
01 pacote de papel colorido ( 120g/m2);
01 canetão preto;
01 caixa( papel resistente) pode ser tipo camisa ou sapato, azul.
01 caixa de giz de cera Curtom 12 cores
3os, 4os e 5os Anos
01 pasta polionda, com elástico, 20mm – Azul; ( ** )
01 tesoura sem ponta ( nome gravado); ( ** )
02 colas (90 g);
02 caixas de massinha de modelar( 12 cores);
01 caixa de lápis de cor ( 12 cores) – com nome em todos os lápis; ( ** )
01 estojo de tecido ( médio), para guardar cola, lápis de cor, tesoura, borracha, lápis grafite, para deixar na sala; ( ** )
05 lápis grafite ( com nome);
03 borrachas brancas, com nome;
02 pote de tinta guache ( 250 ml) – cor a escolher;
01 apontadores, com nome;
01 pacote de papel colorido ( 120g/m2);
01 caixa de giz de cera Curtom 12 cores
Observações:
1. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL: os alunos que fizeram a opção pelo almoço no colégio, deverão trazer uma
bolsa com escova, creme e fio dental e uma toalha pequena;
2. IDENTIFICAÇÃO: todos os materiais, inclusive uniforme, deverão ser marcados com o nome do aluno ( Sugestão:
utilizar caneta para tecido);
3. ENTREGA DE MATERIAIS: no dia 03/02 as professoras do Contraturno estarão disponíveis para apresentação e
recebimento dos materiais;
4. ( ** ) : os materiais assinalados, utilizados em 2019 e em bom estado de conservação, poderão ser reutilizados em
2020.

