LISTA DE MATERIAL 2022 – Pré
Entrega dos materiais: 13 e 14/01/2022

INICIO DAS AULAS:
Integral: 19/01/2022 Educação Infantil: 31/01/2022
ENTREGAR NO COLÉGIO:
FICAR COM O ALUNO NA MOCHILA
(TRAZER NO 1° DIA DE AULA)

500 folhas de papel sulfite branco

(*CHAMEX ou

REPORT A4);

1 caderno de desenho grande com margem (50
folhas)
2 cadernos de capa dura brochura grande 100 folhas
(1 Verde e 1 Vermelho);
1 estojo;
2 lápis pretos;
2 borrachas brancas;
1 apontador com depósito;
1 tesoura sem ponta (*Mundial ou Tramontina);
2 colas líquidas grandes;
2 colas bastão grande;
1 caixa de lápis de cor 12 cores;
1 caixa de giz de cera grande;
1 pasta elástico fina;
1 Livro de História de acordo com a idade;
1 avental para pintura (à venda no colégio);
1 tela de pintura 30X20

100 folhas de sulfite colorido;
4 Envelopes A4 Branco;
3 caixas de massa de modelar;
1 caixa de guache (6 cores);
1 cartolinas brancas;
2 color set preto;
1 folha de papel laminado (prata);
1 folhas de papel color set amarelo;
1 Pacote de papel canson;
2 folhas de papel crepom (1 rosa e 1 amarelo);
1 folha de papel pardo;
2 placas EVA glitter (1 branco e 1 dourado);
3 placas de EVA (1 dourado, 1 azul, 1 preto);
4 Saquinhos Transparentes A4 com quatro furos;
1 quebra-cabeça;
1 pacote de palito de sorvete;
4 refis de cola quente grossa;

Atenção: Todo o material deverá ser
identificado individualmente.

Atenção: Todo o material deverá ser
identificado individualmente/Nome completo e
turma na sacola.

 Os materiais pessoais devem ser repostos
sempre que necessário.

NÃO COBRAMOS TAXAS ADICIONAIS!
MATERIAL DE HIGIENE – PERÍODO INTEGRAL
Nécessaire contendo: 1 creme dental e 1 escova de dentes com proteção, 1 toalhinha de mão, 1 troca de roupa
completa.
Todos os itens deverão estar identificados com nome completo do aluno.

Visite o nosso site: www.colegiointellectus-sp.com.br face: Colégio Intellectus – SP

