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MATERIAL ESCOLAR – TURMA DO INTEGRAL 2018
Kit Higiene
Um estojo plástico com alça para guardar: escova de dente, creme dental e fio dental, escova de cabelo.
Kit para hora do repouso
Travesseiro, lençol, fronha e uma manta fina: ficarão na escola e serão enviados para casa
quinzenalmente para higienização.
Kit didático























01 anilina comestível: AZUL
01 apontador.
10 bandejas de papelão redondas. Tamanho 05 ou 06.
01 borracha.
01 caixa de cola colorida (6 cores).
01 caixa de canetinhas hidrocor (12 cores).
01 caixa de lápis de cor (12 cores).
01 camiseta velha e grande de manga longa.
01 cola bastão.
01 cola líquida lavável.
01 folha crepom: AZUL
30 folhas A3 coloridas criativo cards (120g/m²).
03 folhas EVA: AZUL
100 folhas A4 de desenho.
50 folhas A4 de ofício.
0 2 lápis de escrever.
01 pacote de lantejoulas. AZUL.
01 pacote de massa de modelar.
01 pincel nº 14.
01 pote de sorvete.
01 pote de tinta guache grande: AZUL.
01 tesoura sem ponta.

OBSERVAÇÕES:
1.

Solicitamos que o material seja providenciado para a 1ª SEMANA DE AULA e com a
IDENTIFICAÇÃO do aluno.
COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________
Professora:_______________________________
Modelo de identificação para cadernos e pastas (colocar na capa):

2.

Os professores pedem aos pais que as compras sejam feitas conforme o que foi solicitado.
Educação para Vida.
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3.
4.

O aluno deve trazer diariamente uma garrafinha para água.
Identifique o uniforme com o nome da criança para evitar perdas.

Educação para Vida.

