COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Estrela-RS

“Uma Escola para um mundo melhor!”
LISTA DE MATERIAL PARA 2017 – 4º ANO




























Agenda personalizada do CSA
1 bloco personalizado do CSA
1 caixa para guardar materiais(tamanho ofício)
1 caderno pequeno de capa dura (não espiral)
2 cadernos grandes de capa dura (não espiral)
1 bloco com linhas para rascunho
1 régua de 30 cm
1 borracha branca simples
2 lápis preto
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
canetinhas
1 tubo de cola
1 apontador
1 tesoura
1 pastinha para guardar trabalhos c/ plásticos
1 Dicionário – Com a nova ortografia
1 toalha pequena
1 almofada pequena
1 pincel n°10
1 camiseta para pintura
1 caixa de lenço
30 folhas de desenho branca
30 folhas de desenho coloridas variadas
1 tinta guache 250 ml_______________
1 cola relevo_________
20 folhas A3
Gibis(aqueles que tiver em casa)
OBS: Todo material deverá ser identificado
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