LISTA DE MATERIAIS 2020 – PRE I - Tel: 2756-6630 - 982 703 806
De uso coletivo, e deve ser entregue a profª de  1 bloco autoadesivo post – it
 1 cartolina dupla face estampada
22 a 26/01- 13h,




















































2 resmas de A4
100 fls de papel ofício amarelo ou rosa
1 bloco canson desenho 140g
30 tubos finos de cola quente
3 cola branca de 90gr
3 fls 40 kg vermelho, preto, azul e amarelo(12)
2 fls 40 kg BRANCO, coral, rosa e bege (8)
2 EVA preto, vermelha, coral, verde, amar (10)
6 fls de papel silhueta 1 de cada cor
5 fls crepom vermelho, amarelo, verde, branco e azul (1 de c/)
3m TNT (1,20largura) vermelho, amarelo e azul
1m TNT CAMUFLADO
1m de feltro branco
50 cm de feltro vermelho, amarelo, azul verde
2fls dupla de papel kraft
2fls de papel laminado
1 rolo peq de barbante
Tinta acripuff branca e preta
1 jogo de tinta guache
1 kit de cola colorida
1 rolo de durex grossa 3m
1 rolo de fita dupla face (boa qualidade)
1 rolo de fita crepe 3m cores
10 Pratos de papelão 220 mm
1 pacote de papel criative lummi
2bolas de isopor oca 200mm
1 s bolas redon nº11
1 saco de bolas zerinho branco
10 envelopes tamanho ofício branco
2 fls de imantado A4
3 lixas de parede fina
Cx de lápis de cor grosso 12 cores
Massa de modelar 500 gr. soft e forminhas
1 PINCEL escolar 14 CONDOR 120
2 canetas de retro projetor preta
6 hastes de bexigas
Palitos de picolé e pregador de madeira
Conjunto de alfabeto móvel
1 pacote de bolas de algodão
2 livros de historinhas infantis
Lantejoulas, glitter e penas
5 pacotes de adesivos motivos infantis
50 saquinhos de celofane estampado 20x30 
50 saquinhos de celofane estampado 8x12 
1 rolo de fitilho
3 canetas pretas p/ quadro branco + 3 abastecedores
1 crachá com cordão PRETO.
Etiqueta com foto ( nome grande e turma).
1 M contact transparente.
1 CX de giz de cera

 1 M de passadeira antiderrapante
 2 pastas modelo 17 (1 azul e 1 amarela)
Materiais de sucata para percussão:
♥ 1 capa de caderno ou livro usado , 1 par de baquetas
Uso pessoal, deve-se escrever o nome do aluno:
 1 PASTA DE ELÁST ABA/EL FOSCA BRANCA
 1 CADERNO BROCHURA 96FLS AZUL GR
 2 blocos canson desenho 140g 20fls cada
 1 CAMINHÃO OU 1 BONECA GRANDE
 1 JOGO PEDAGÓGICO CONSOANTES
 Jg de montar pequenos engenheiros
 6 lápis preto jumbo e 1 borracha branca pequena
 1 TELA DE PINTURA 22X 14CM
 TESOURA SEM PONTA AZUL
 SABONETE LÍQUIDO e toalha de mão c nome.
COLABORAÇÃO:
♥1 rolo de pano multiuso descartável + 1L de álcool em gel.

LIVRO:Marcha Criança–Ed infantil vol

2 – MARIA

TERESA E ARMANDO COELHO - Scipione
 Apostila de atividades Colégio Rocha. 1 por bimestre.
 PASTA PERSONALIZADA DO COLÉGIO ROCHA
 Merendeira personalizada da escola com kit
higiênico CREME E ESCOVA DENTAL azul E COPO c nome e toalha
de mão azul. c nome

Para realização das atividades de casa o aluno deverá ter
a disposição tesoura, cola, lápis de cor jumbo revista e livros
para pesquisa.
Nesta fase não permitimos o uso da mochila de carrinho
com fins escolares. Por obstruir o espaço dos alunos

IMPORTANTE!

No ano de 2020 não estaremos disponibilizando o
kit de materiais. Somente os livros poderão ser
encomendados na escola.
Para realização das atividades de casa o aluno
deverá ter a disposição tesoura, cola, régua, lápis de
cor, ou giz de cera, revista e livros para pesquisa.

 04/02- às 14h Reunião de pais
 05/02 – Aula Magna, aluno com 1 responsável
 06/02 - Não tem aula

