COLÉGIO SANTO ANTÔNIO
Estrela-RS

“Uma Escola para um mundo melhor!”

LISTA DE MATERIAL PARA 2017 – NÍVEL NA2 e NB
MATERIAL (deve estar identificado)
Agenda personalizada do CSA
2 fotos 3 x 4
1 caixa de sapato pequena encapada
1 almofada
1 escova de dente
1 estojo
1 caixa de lápis de cor Jumbo
2 lápis preto nº 2
1 borracha
1 apontador com recipiente
1 tesoura ponta redonda Tramontina
1 pasta com elástico
1 caneca com alça
1 camisetão para pintura
1 pincel nº 10
2 caixas de massa de modelar soft
2 tubo de cola branca lavável grande 110g
1 tubo de cola glitter __________________________
1 tubo de cola 3D_____________________________
50 folhas de desenho branca
50 folhas A4
25 folhas de papel desenho colorida
1caixa de giz de cera grande
1 pincel atômico_______________________________
1 tinta guache (250ml) __________________________
150 folhas A3 – 120 gr.
1 lixa d’água 320
3 caixas de lenços de papel
2 tubos de creme dental infantil
1 brinquedo ou jogo pedagógico
1 chapéu de palha
INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2017: 13/02/2017
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