
LISTA DE MATERIAIS 2022

CT Integral – Ensino Fundamental - 3º, 4º, 5º e 6º Ano

IMPORTANTE: Pedimos, por gentileza, que o material coletivo seja entregue no período de 03 a 07 de
fevereiro, no Miniauditório (em sacola específica, identificada: Turno integral e nome da criança) e o
individual no  primeiro dia de aula.

Materiais de uso individual – identificar com o nome da criança

● 01 garrafa para tomar água;
● 01 almofada;

● 01 escova de dente;

● 01 creme dental;

● 01 toalha de boca

● 01 estojo de higiene bucal (para guardar itens de escovação);

● 01 caderno de desenho (Capa dura);

● 01 caderno (100 folhas- grande com espiral ) para as turmas do 5º Ano e 6º Ano.

Materiais de uso coletivo

● 1 folha de EVA grande e com brilho;

● 3 bastões de cola quente finos e grandes;

● 2 m de elástico estreito;

● 1 tinta para tecido 37ml  (qualquer cor);

● 01 pote de glitter;

● 1 m de fita mimosa ( qualquer cor);

● 15 folhas de desenho coloridas;

● 10 folhas de desenho brancas;

● 30 folhas de ofício brancas;

● 01  papel crepom.

Materiais alternativos (Trazer caso tenha em casa, podem ir trazendo ao longo do ano também)

- Lata  vazia (leite em pó ou achocolatado);

- Vidro de conserva sem rótulo - 540g;

- Bandejinha de isopor;

- Lata de ervilha/milho grande - 2Kg (usada em restaurantes, lancherias);

- Garrafa de vinho sem o rótulo;

- CD velho;

- Retalhos de tecido.



Importante:
Para contemplar as diversas atividades relacionadas ao Turno Integral durante o ano de 2022, serão
cobrados valores referentes a cópias, culinária e jogos, sendo assim distribuídos:

● R$ 40,00 - dia 10/05/2022– (o valor será incluso no boleto da mensalidade);
● R$ 40,00 - dia 10/08/2022 – (o valor será incluso no boleto da mensalidade).

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/02/2022

UNIFORMES: Informações sobre os uniformes estão disponíveis no link:
http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

