Colégio Batista Taylor-Egídio
122 ANOS
O temor do Senhor
Educação a partir dos princípios cristãos
é o princípio da sabedoria(Prov. 1:7)
Fone: 73.3534.4249

Por um ser integral, conectado e
colaborativo.

RELAÇÃO DE MATERIAL – FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
3º , 4º e 5º ANOS – 2021
MATERIAIS
500 folhas de papel ofício A4
02 tubos de cola grande (90g)
01 tela (30x40)
01 pincel nº 14
01 tesoura sem ponta

OBJETIVOS
Desenvolver
habilidades
artísticas pessoais, coordenação
motora, aprimorando suas
habilidades manuais, tais como:
encaixar, dobrar, rasgar, cortar,
pintar e modelar.

01 caixa de hidrocor com 12 cores (grande)
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (grande)
01 caixa de giz de cera (grosso)
Aperfeiçoar o desenvolvimento
01 caixa de massa de modelar de boa qualidade (somente para o 3º ano)
motor, coordenação motora fina
05 lápis grafite
e habilidade organizacional.
02 borrachas grandes (branca)
02 apontadores
01 marca texto
01 calculadora
01 dicionário de Língua Portuguesa (com o novo acordo ortográfico)
01 dicionário da Língua Inglesa
01 régua (30 cm)
01 esquadro (somente para o 4º ano)
01 caneta de tinta azul ou preta
01 caneta de tinta verde
01 estojo escolar

04 cadernos espirais grandes com 1 matéria
01 caderno pequeno simples para música
01 classificador com elástico (adquirir na escola)
01 classificador plástico simples (para inglês)
01 jogo educativo de boa qualidade
01 toalha de mão (gravada o nome do aluno)
01 garrafinha para água de uso pessoal

Colaborar com a aprendizagem
da organização em atividades
práticas.
Embalagem individual de
materiais e lembranças.

FIQUEM ATENTOS (AS): A criança precisa de um kit escolar básico para suas atividades de casa.
Todo material deve ser gravado com nome da criança, quer em aulas presenciais, somente online ou híbridas.
Quando em aulas presenciais, a toalhinha e a garrafinha para água deverão permanece na mochila da criança.

