RELAÇÃO DE LIVROS 2018
GRUPO 3



02 LIVROS DE HISTÓRIA (DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA) - Figuras grandes e
capa dura.





OBSERVAÇÃO: O livro deverá ser identificado através de etiqueta contendo: o nome
do aluno, grupo e turno. 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 01 copo , 01 prato e duas toalhinhas (todos com a
identificação do aluno).
01 Brinquedo educativo ( adequado à faixa etária)
03 classificadores ( 2 com grampo e 1 com elástico) todos com a identificação do aluno. 



Relação de Materiais 2018 – Grupo 3
Horário para entrega:
Mat: 07:30 às 10:30
Vesp: 13:30 às 16:30
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LISTA COMPLETA
Folhas de papel Ofício A4
Folha de papel nacarado
Folhas de papel carmem - (4 verde - escuros, 2 azul- claros, 4 brancas , 3
estampadas e 3 laranjas)
Folhas de papel microondulado (decorado)
Pacote de pena (pequena)
Caixas de cola colorida
Folhas de papel seda (1 branca e 1 vermelha)
Peças de papel crepom parafinado (estampadas)
Caixa de giz de cera grosso
Peças de fita rigor (cores variadas)
Folhas de E.V.A (emborrachado com glitter ) – cores variadas
Metros de TNT (5m laranjas, 5m marrons e 2 m brancos)
Peça de fitilho (azul)
Pacote de olhos de plástico (pequenos)
Agenda escolar oferecida pelo Colégio
Pacote de canudo dobravel
Metros de feltro (laranja)
Pacote de saco de presentes (médio)
Blocos de color Set Cards
Caixas de lenço de papel
Pote de tinta guache 250g (vermelha)
Tubos de cola (isopor) 90g
Tubos de cola (branca) 90g
Pacote de bola de assoprar
Caixas de massa de modelar
Pacote de palito de picolé
Embalagens de bandeja de papelão (nº 4 )
Metro de tecido (chita)
Botões (grandes)
Pacotes de lantejoulas grandes (1 dourado e 1 prata)
Avental escolar (para alunos novos)
Folhas de papel metro (pardo)

Material para uso do aluno no Colégio durante todo o ano letivo de 2018.

Relação de Materiais 2018 – Grupo 3
Horário para entrega:
Mat: 07:30 às 10:30
Vesp: 13:30 às 16:30

Materiais que serão utilizados no 1º Trimestre
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Folhas de papel Ofício A4
Pacote de pena (pequena)
Folhas de papel carmem ( 4 verde – escuros e 2 azul- claros)
Metros de TNT (5m laranjas e 5m marrons)
Pacote de olhos plasticos (pequenos)
Folhas de E.V.A (emborrachado com glitter ) – cores variadas
Agenda escolar oferecida pelo Colégio
Caixa de massa de modelar
Caixas de lenço de papel
Folhas de papel microondulado (decorado)
Caixas de cola colorida
Caixa de giz cera grosso
Peças de papel crepom parafinado (estampadas)
Avental escolar (para alunos novos)
Metro de tecido (chita)
Folha de papel nacarado

Materiais que serão utilizados no 2º Trimestre
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Folha de papel nacarado
Folhas de papel de seda (1 branca e 1 vermelha)
Folhas de papel carmem (3 estampadas e 4 brancas)
Metros de TNT (branco )
Peças de fita rigor (cores variadas)
Peça de fitilho (azul)
Botões (grandes)
Pacote de palito de picolé
Pacote de canudo dobrável
Tubo de cola branca 90g
Caixa de massa de modelar
Embalagens de bandeja de papelão (nº 4 )
Blocos de color Set Cards
Folhas de papel metro (pardo)

Materiais que serão utilizados no 3º Trimestre
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Folhas de papel carmem (laranjas)
Pote de tinta guache 250g (vermelha)
Tubo de cola branca 90g
Metros de feltro (laranja)
Pacote de saco de presentes (médio)
Tubos de cola de isopor 90g
Pacote de bolas de assoprar
Pacote de lantejoulas grande (1prata e 1 dourada)

Material para uso do aluno o Colégio durante todo o ano letivo de 2018.

