
LISTA DE MATERIAIS 2023 - INTEGRAL COM IMERSÃO BILÍNGUE

Material de aula que fica no Colégio:
01 bloco de papel Canson 180g/m² A4 20 folhas branco
01 bloco de papel Canson 180g/m² A3 20 folhas branco
01 bloco de papel colorido creative A3 (de qualquer gramatura)
01 cola líquida branca 90g
01 pincel nº 12
01 lápis 6B
02 caixas de massa de modelar com 12 cores
01 pote de tinta guache de 250 ml (roxo, verde ou marrom)

01 jogo de pintura facial
01 cola colorida ou cola glitter
01  pacote de pratos de papel
01 pacote de palitos de churrasco com 50 unidades
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50

01 revista (usada) para recorte
01 camiseta (usada) grande (será utilizada quando houver atividades com pintura) esta camiseta ficará guardada na sala do integral.

01 pasta com elástico identificada como oficinas do integral

Material que fica no Colégio para a higienização e descanso:
01 necessaire (estojo) contendo: 01 escova de dente com proteção, 01 creme dental, 01 fio dental, 01 escova de cabelo ou pente.
01 almofada 45x45 com capa removível ou 01 travesseiro com fronha.

OBS: Os materiais de uso individual são os mesmos utilizados no período vespertino - curricular.

Material para Natação (indispensável)
Para a natação, é necessário trazer atestado médico declarando aptidão para atividade física na piscina (o mesmo atestado é válido
para as atividades na piscina que ocorrem no período curricular - vespertino)
Também são necessários os materiais descritos abaixo:

01 toalha de banho

01 óculos de natação
01 touca

01 maiô (feminino) sunga ou calção (masculino)

01 par de chinelos de borracha

01 par - boia de braço (alunos novos)

OBS:

● Será encaminhado comunicado sobre o início das aulas da natação;

●Os materiais da natação são os mesmos utilizados no período vespertino (curricular) e devem ser trazidos para a escola somente

no dia em que tem aula de natação.

●O horário das oficinas do integral será entregue no  1º dia de aula.


