Colégio Veritas
Entidade Mantenedora
VespeR – Veritas Sociedade de Pesquisa e Educação Ressurreição

Lista de Material Unidade São Paulo – Jardim – 2014
I - Material Escolar
II – 1 Jogo pedagógico e 1 livro paradidático
1 caixa de gizão de cera tipo curton – 18 cores
1 caixa de lápis de cor jumbo triangular pequeno - 12 cores
6 caixas de massa para modelar (a base de amido)
6 tubos de cola branca (pequenos)
1 balde de areia com pá
1 camisetão (usado) para pintura
1 caixa de tinta plástica
1 lápis preto nº 02 triangular
1 estojo de zípper com 2 divisórias
1 tesoura sem ponta (gravada o nome)
200 folhas de sulfite (A4)
2 folhas de papel celofane azul
2 folhas de cartolina branca
1 folha de papel camurça salmão
1 folha de papel camurça marrom
3 folhas de papel color set azul
3 folhas de papel color set laranja
1 folha de color set fluorescente verde
2 rolos de papel crepom laranja
2 placas de E.V.A. amarelo
2 placas de E.V.A. laranja
2 folhas de cartolina laminada dourada
4 folhas de papel metro pardo
1 cola gliter
2 pacotes de lantejoulas grandes
1 caixinha de guache colorido com 6 unidades
1 rolo de fita crepe
1 pincel chato nº 20
2 potinhos de brocal (cores variadas)
1 pote de tinta para tecido 250 ml (amarelo)
1 caneta retroprojetor preta
1 caneta pincel atômico preto
1 pacote de palito de sorvete (100) unidades

Pertinente a idade.

III - Material de Higiene
1 necessaire (na mochila) com:






Creme dental
Escova de dentes
Toalha com nome
Pente
6 caixas de lenço de papel (na escola)

Obs: Os itens da necessaire devem ser revisados e repostos
pelos responsáveis, sempre que necessário.

III - Para as aulas de Judô e Dança
Judô – judogui e chinelo
Dança - Collant, meia calça e sapatilha (tudo rosa)

Observações
Todos o material escolar deverá ser trazido na
reunião entre pais e professores antes do inicio
das aulas e etiquetado com o nome do aluno.

Obrigada,
Direção / Coordenação

