LISTA DE MATERIAIS/ 2020
TURMA DE 3 ANOS – MATERNAL III
Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
•
•
•
•

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pasta preta com 60 plásticos
02 pastas de grampo de trilho (transparente)
01 caixa de massa de modelar (12 unidades)

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com
o aluno diariamente na mochila, portanto deverão ser marcados
com o nome da criança.
•
•
•
•
•
•
•

01 saco plástico para guardar roupa suja;
01 troca de roupa;
01 copo ou garrafinha personalizado com o nome da criança
01 toalha de mão personalizada com o nome da criança
01 estojo com lápis de cor (jumbo), 1 lápis de escrever (jumbo),
1 borracha (todos com nome).
01 copo personalizado com o nome do aluno
01 Agenda fornecida pela escola

LIVRO DIDÁTICO E LITERÁRIOS
•

•

Material apostilado –sistema Positivo de Ensino
Site: colegiofas.lojanaescola.com.br) – frete gratuito na compra
realizada até 05/01/2020
2 livros de literatura (adquiridos na escola até 10/01/2020)

LISTA DE MATERIAIS/ 2020
TURMA DE 4 ANOS – 1º PERÍODO
Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
•
•
•
•
•

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 pasta preta com 60 plásticos
02 pastas de grampo de trilho (transparente)
01 caixa de massa de modelar (12 unidades)
01 caderno pequeno(capa dura – 96 folhas)

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com
o aluno diariamente na mochila, portanto deverão ser marcados
com o nome da criança.
•
•

01 copo ou garrafinha personalizado com o nome da criança
01 toalha de mão personalizada com o nome da criança

•

01 Estojo completo incluindo cola que deverá ficar na mochila do aluno
(SEM TESOURA)
01 Agenda fornecida pela escola

•

LIVRO DIDÁTICO E LITERÁRIOS
•

•

Material apostilado –sistema Positivo de Ensino
Site: colegiofas.lojanaescola.com.br) – frete gratuito na compra
realizada até 05/01/2020
4 livros de literatura (adquiridos na escola até 10/01/2020)

LISTA DE MATERIAIS/ 2020 - TURMA DE 5 ANOS
– 2º PERÍODO

Materiais que deverão ser entregues no 1º dia de aula
•
•
•
•
•

01 pacote de chamequinho branco (100 folhas)
01 caderno espiral grande 96 folhas – capa dura e sem ter as
folhas picotadas
01 pasta preta com 60 plásticos
01 pasta de grampo de trilho (transparente)
01 caixa de massa de modelar (12 unidades)

Os materiais relacionados são de uso pessoal, permanecerão com
o aluno diariamente na mochila, portanto deverão ser marcados
com o nome da criança
•
•

•
•
•

01 copo ou garrafinha personalizado com o nome da criança
01 toalha de mão personalizada com o nome da criança

01 Estojo completo incluindo cola (bastão) e tesoura sem ponta
01 Agenda fornecida pela escola
01 régua de 30cm (resistente)

LIVRO DIDÁTICO E LITERÁRIOS
•

•

Material apostilado –sistema Positivo de Ensino
Site: colegiofas.lojanaescola.com.br) – frete gratuito na compra
realizada até 05/01/2020
4 livros de literatura (adquiridos na escola até 10/01/2020)

