LISTA DE MATERIAIS 2020
TURNO COMPLEMENTAR – ANOS INICIAIS

 1 Travesseiro pequeno
 1 Lençol de solteiro com elástico e 1 lençol de solteiro sem elástico
 1 Sacola de tecido para armazenar os itens de cama identificada com o nome do
aluno(a)
 1 Necessaire ou estojo dental com os seguintes itens identificados com o nome do
aluno (a): (1 escova de dente e 1 creme dental)
 1 Necessaire com os seguintes itens identificados com o nome do aluno (a): (pente
ou escova de cabelo, gel ou creme de pentear, borrachinhas de cabelo para as
meninas)
 1 Troca de roupa (inverno/verão deverá permanecer na mochila)
 1 Rolo de sacos plásticos
 1 Pacote de lenços umedecidos com 96 unidades
 1 Garrafinha para água identificada com o nome do aluno (a)
 1 Pacote de papel colorido criativo – tamanho ofício
 1 Pacote de papel colorido criativo – tamanho A3
 1 Pote de tinta (sugestão de cores: preto, branco ou cores primárias)
 1 caixa de massinha de modelar SOFT
 1 Caixa de cola colorida
 1 Tubo de cola 90g
 1 Pacote folha de ofício – 100 folhas
 1 Pacote de folha A3
 1 Placa de EVA
 1 Estojo de hidrocor grande com 12 unidades
 1 Caixa de lápis de cor grande 12 unidades
 1 Pacote de papel desenho A4 180g
 1 Pacote de balão
 1 Caixa de lenço de papel
 1 Pincel chato nº 14
 1 Caixa de tinta guache 6 cores
 1 Lápis de escrever
 1 Borracha
 1 Apontador com depósito
 1 Revista usada
 1 Jogo/brinquedo (indicações na lista)
 1 Livro de história (indicações na lista)

OBSERVAÇÕES:
 Todo material que permanecer na escola deverá ser entregue, devidamente
identificado com o nome do aluno(a);
 Entregar os materiais no primeiro dia de aula;
 Uso do uniforme é obrigatório;
 Os materiais para as oficinas (culinária, artes...) serão solicitados quando necessário.
SUGESTÃO PARA A SACOLA DE TECIDO IDENTIFICADA:

“Construindo o presente com a visão do futuro.”
www.colegiobatista.org.br

