COLÉGIO PLANTE
SISTEMA ANGLO DE ENSINO
Lista de Material 2020
MATERNAL - ALFA I - ALFA II E ALFA III
Indicação de material individual para ser entregue na escola
01 conjunto 12 cores pincel hidrográfico (canetinha)
01 caixa de giz de cera 12 cores
02 durex coloridos nas cores (azul, vermelho)
02 caixas de cola colorida 06 cores
02 caixas de massinha de modelar com 12 cores
01 bloco de papel Canson, tamanho A3, 140 g/m², 20 folhas
01 tesoura escolar sem ponta (alunos Alfa II e Alfa III)
01 revista para recorte
01 pincel de pintura chato nº18
02 potes de guache lavável 250ml ( Vermelho e Verde)
01 Tubo de cola Branca de 500g
02 folhas de papel color set, dupla face. 150g, tamanho 48x66cm, fantasia (bolinhas ou listras)
01 papel crepom (Azul)
02 cartolinas brancas
01 fita crepe, 18mmx30mts
01 pincel, tipo broxa
04 folhas de EVA– (maternal) AZUL (Alfa I) AMARELO (Alfa II) VERDE ESCURO (Alfa III)
01 Resma de folha A4 (500 folhas)
04 cadernos de desenho (96 folhas capa dura) para organização dos trabalhos bimestrais
01 caderno de linha de uma matéria para organização dos trabalhos bimestrais (turma ALFA III)
Estojo escolar (turmas ALFA II e ALFA III)
01 avental para trabalhos de arte
Kit de higiene pessoal – entregar a professora
01 escova de dente com protetor
01 tubo de creme dental
01 toalha de rosto
01 álcool em gel (mini)
01 nécessaire para material de higiene
01 copo inquebrável com nome do aluno para identificação

Manter na mochila – higiene pessoal (sugestão) – Repor quando necessário
1 troca de roupa com nome do aluno ( para ficar na mochila ), observando a variação climática

Fralda, lenço umedecido e pomada (caso o aluno use) Alunos Maternal
Todo material deverá ter identificação em letras maiúsculas.
Alertamos para que verifiquem a validade do produto ao adquiri-lo.
O uniforme escolar é adquirido no Colégio PLANTE. O uniforme é de uso
obrigatório a partir de 06/03/2020

COLÉGIOPLANTE : FORMANDO HÁBITOS PARA A SUSTENTABILIDADE!
A PARTIR DESTE LEMA, VAMOS ELIMINAR O USO DOS DESCARTÁVEIS
NESTE COLÉGIO!!!

Início das Aulas – 05/02/2020

