Colégio Cristão Shequiná
Lista de material - 6º ao 9º ano
1 caderno universitário de 12 matérias espiral capa dura ou fichário
1 caderno de desenho grande
1 metro de plástico leitoso ( qualquer cor )
5 potinhos de glitter ( cores variadas )
5 potinhos de lantejoulas ( cores variadas )
3 potinhos de estrelinhas
10 unidades de olhos móveis pequenos
1 tela de pintura 30x40 cm
5 folhas de EVA ( cores diversas )
3 folhas de cartolina ( cores diversas )
2 folhas de Papel cartão (cores diversas
diversa )
500 folhas de sulfite ( marca Chamex 75g/m2)
2 folhas de colorr set ( cores variadas )
2 folhas de papel vegetal
10 folhas de papel almaço
1 folha de papel pardo
1 bloco de papel canson
1 folha de papel celofane
1 bloco de lumi paper A4
20 folhas de sulfite colorida
5 refis de cola quente grosso
1 pacote de palitos de sorvete
5 bolinhas de isopor

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6

Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome do aluno e
entregues no primeiro dia de aula .

Observações importantes :
1. Enviar o material somente quando estiver completo , com todos os itens da
lista de material .
2. Importante ser da marca solicitada devido a qualidade e durabilidade .
3. Não enrolar ou dobrar folhas como cartolina , EVA , color set e etc .

Obs: Lembrando que os materiais de uso individual deverão estar sempre na
mochila ( cola,guache, lápis, caneta, apontador, borracha, lápis de cor,
canetinha, tesoura, camiseta para artes, etc...)

TAXA DE MATERIAIS PARA FEIRA CULTURAL R$60,00

Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6

