COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Estrela-RS

“Uma Escola para um mundo melhor!”
LISTA DE MATERIAL PARA 2017 – 2º ANO































Agenda personalizada do CSA
1 caderno grande capa dura com 96 folhas sem espiral
1 borracha grande (branca comum)
2 lápis
1 tubo de cola branca
1 tesoura (nome gravado)
1 apontador
1 cx de lápis de cor 12 cores (longo)
1 estojo de canetinhas
1 pasta plástica transparente com borracheta
1 pasta preta classificatória com 50 sacos transparentes
1 almofada
1 camiseta grande (velha para pintura)
1 pano para limpeza do pincel
1 caixa de sapato encapada, com nome
1 estojo para guardar lápis, borracha, apontador,...
1 foto 3 x 4
1 pincel nº 10
100 palitos de picolé
2 massa de modelar Soft
30 folhas de desenho
30 folhas coloridas
50 folhas A3 - 120 gr.
5 sacos plásticos tamanho ofício(média espessura)
1 tinta guache 250ml___________
1 cola autorelevo______________
1 cola glitter____________
1 caixa de lenços de papel
50 folhas de ofício
1 pote para guardar massa de modelar
Obs.: Mochila preferencialmente sem rodas, com tamanho e peso apropriado para criança.
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