COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Estrela-RS

“Uma Escola para um mundo melhor!”

LISTA DE MATERIAL PARA 2017 – 1ºANO






























Agenda personalizada do CSA
1 borracha grande (branca comum)
2 lápis – (sugestão Faber Castell)
2 tubo de cola pequeno (sugestão: “Tenaz”)
1 tesoura ponta redonda com o nome gravado - sugestão(Tramontina ou Mundial)
1 apontador(sugestão Faber Castell), simples, sem caixinha
1 caixa de lápis de cor 12 cores (longo) – (Sugestão Faber Castell)
1 estojo de canetinhas
1 pasta plástica transparente com borracheta
1 almofada
1 camiseta grande (velha para pintura)
1 pano para limpeza do pincel
1 caixa de camisa encapada, com nome identificando
1 estojo para guardar lápis, borracha, apontador,... (com nome identificando)
1 foto 3 x 4
1 caixa de giz de cera grosso
2 massa de modelar – soft:
1 toalha de mão com alça identificada
1 guardanapo para lanche
1 pote com tampa, vazio.(para massa de modelar)
1 estojo para guardar canetinha e lápis de cor
50 folhas de desenho
60 folhas A3 - 120gr (desenho)
5 folhas de desenho coloridos___________
1 pincel nº 10
1 caixa de lenços de papel
1 jogo pedagógico
1 livro infantil com letra maiúscula
1 pasta tamanho A3 com alça
Obs.: Mochila preferencialmente sem rodas, com tamanho e peso apropriado para
criança.

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2017: 13/02/2017
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