Colégio Diversitas
Lista de Material 2019

2º período (5 anos)

Leitura compartilhada
Fevereiro: Um tigre, dois tigres, três tigres - - Eva Furnari Ed. Paulus
Abril: O amigo do Rei Ruth Rocha Ed. Salamandra
Agosto: Contos dos curumins - _ Jeguaká Mirim Ed. FTD

ENTREGAR OS TRÊS LIVROS JUNTAMENTE COM A LISTA DE MATERIAL EM FEVEREIRO.

MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:
Todo o material deverá ser marcado com o nome completo do aluno e entregue, num único pacote, devidamente identificado, no dia 1º de
fevereiro, para a professora da turma, exceto a mochila, o estojo e a merendeira. Durante o ano o material deverá ser reposto sempre que
necessário.
1 estojo com três zíperes ou 2 estojos:

Kit de Inglês
Evolution/FTD

01 tesoura sem ponta;

Stanford

02 lápis pretos;
1 caixa de giz de cera
01 apontador com depósito;
01 caixa de lápis de cor - 24 cores;
02 vidros de cola 90 g;
02 borrachas macias;
04 canetas (ponta porosa/preta);
01 caderno brochurão SEM PAUTA-CAPA DURA

96 folhas Formato 310X215- ENCAPADO

01 pasta transparente;
01 merendeira com: garrafinha ou copo e guardanapo ou toalhinha com nome para forrar a mesa.
Escolher um brinquedo para trazer: uma boneca, ou um conjunto de panelinhas, ou um carrinho, ou 1 fantoche, ou uma maletinha
de médico, ou um conjunto de ferramentas.
1 fantasia (pode ser usada)

MATERIAL DE ARTE
03 caixas de massa de modelar
01 caixa de Giz de cera - Tons de pele - 12 cores - (sugestão: pode ser encontrado em lojas da internet)
05 blocos de canson/branco/A3 com 20 folhas de 140 gr 297x420mm;
02 blocos A3 branco 297X420 150 g
04 potes de guache (1 marrom,1 amarelo, 1azul claro, 1preta)
01 blusa de malha grande para pintura (ou avental)
06 canetas ponta porosa (cor preta) - para produção de desenhos
03 pinceis atômicos
01 conjunto de canetinha Jumbo - 12 cores
02 trinchas ¾ para pintura
01 rolo de pintura espessura 9cm

Doação: Para fazer o faz de conta de cada turma, pedimos aos responsáveis que doem: fantasias, brinquedos de casinha, carrinhos,
frutinhas, etc., esses precisam estar em bom estado para evitar que as crianças se machuquem.
As fantasias e adereços também precisam estar em bom estado e limpas.
Agradecemos desde já.

