Listaxe de material Ceip Plurilingüe Monforte

Curso 2020-2021

ED. INFANTIL
 Mochila pequena para colgar na cadeira, sen rodas ( só para auga e
merenda )
 1 mascara posta e bolsa para gardala e outra de reposto nunha bolsa, ámbalas dúas co nome.
 Caixa de plástico con tapa (28x18,5, alto 12,5cm- minibox 3,5 l.)
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LISTA DE MATERIAL PARA 1º CURSO DE PRIMARIA
1 paquete de 100 folios DIN A4.
1 libreta pequena ( LAMELA) de pauta-cuadrícula 4MM.
1 libreta tamaño folio coas páxinas en branco.
1 axenda pequena.
1 caixa de lapis NORIS STAEDTLER Nº 2 HB.
3 gomas de borrar da marca STAEDTLER.
1 afialapis.
1 estoxo con cremalleira.
2 pegañentos de barra grandes PRITT.
1 tesoira de punta redonda.
1 caixa de 12 rotuladores de punta ancha.
2 caixas de 24 ceras PLASTIDECOR.
1 carpeta para gardar as fichas que vaian facendo.
3 sobre de plástico tamaño A4.
1 caixa grande de toalliñas húmidas.
1 caixa grande de panos de papel.
1 foto tamaño carné.
1 bote pequeno de xel hidro-alcohólico.
2 máscaras, unha posta (e unha bolsiña para gardala) e outra de
reposto gardada nunha bolsa de tea ou sobre co nome.
 1 botella de auga pequena.
 1 rotulador para pizarra branca de cor azul.
 1 caixa de plástico con tapa de altura máxima 7 cm.




















* TODO O MATERIAL DEBERÁ TRAER POSTO O NOME DO ALUMNO/A.
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LISTA DE MATERIAL PARA 2º CURSO DE PRIMARIA
- 1 paquete de 100 folios DIN A4.
- 1 libreta pequena de pauta.
- 1 libreta pequena de cuadricula.
- 1 libreta tamaño folio coas páxinas en branco.
- 1 axenda pequena. (Só 2º B)
- 1 caixa de lapis NORIS STAEDTLER Nº 2 HB.
- 3 gomas de borrar da marca STAEDTLER.
- 1 afialapis.
- 1 estoxo con cremalleira.
- 2 pegañentos de barra grandes PRITT.
- 1 tesoira de punta redonda.
- 1 caixa de 12 rotuladores de punta ancha.
- 2 caixas de 24 ceras PLASTIDECOR.
- 1 carpeta para gardar as fichas que vaian facendo.
- 3 sobres de plástico tamaño A4.
- 1 caixa grande de toalliñas húmidas.
- 1 caixa grande de panos de papel.
- 1 foto tamaño carné.
- 1 bote pequeno de xel hidro-alcohólico.
- 2 máscaras, unha posta (e unha bolsiña para gardala) e outra de
reposto gardada nunha bolsa de tea ou sobre co nome.
- 1 botella de auga pequena.
- 1 rotulador para pizarra branca de cor azul.
- 1 caixa de plástico con tapa de altura máxima 7 cm.
* TODO O MATERIAL DEBERÁ TRAER POSTO O NOME DO ALUMNO/A.
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LISTA DE MATERIAL PARA 3º DE PRIMARIA
➔ Xel hidro alcohólico en tamaño pequeno
➔ Dúas máscaras, unha posta (e unha bolsiña para gardala) e outra
de reposto gardada nunha bolsa de tea ou sobre co nome.
➔ Rotulador de pizarra branca
➔ Unha caixa de panos desbotables
➔ Unha botella de auga.
➔ Unha caixa de plástico de 30 de longo por 8 de alto ( para que caiba
debaixo da súa mesa).
➔ Un sobre de plástico tamaño A4 para relixión.
➔ 3 cadernos, un de cadros para matemáticas, e dous de dobre pauta.
➔ Bolígrafos borrables, un azul ou negro e outro vermello.
➔ Regra, goma, afialapis, pinturas de cores.
➔ 1 caderno tamaño A4 de folios brancos.
➔ Todo o material deberá vir etiquetado co seu nome, xa que en
ningún momento se compartirá.
➔ Poderase utilizar o material do curso pasado en bo estado e/ou
que lles quedou no cole.
➔ TODO O MATERIAL DEBERÁ TRAER POSTO O NOME DO
ALUMNO/A.
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LISTA DE MATERIAL PARA 4º DE PRIMARIA
➔ Xel hidro alcohólico en tamaño pequeno
➔ Dúas máscaras, unha posta (e unha bolsiña para gardala) e outra
de reposto gardada nunha bolsa de tea ou sobre co nome.
➔ Rotulador de pizarra branca
➔ Unha caixa de panos desbotables
➔ Unha botella de auga.
➔ Unha caixa de plástico de 30 de longo por 8 de alto ( para que caiba
debaixo da súa mesa).
➔ Un sobre de plástico tamaño A4 para relixión.
➔ 3 cadernos, un de cadros para matemáticas, e dous de dobre pauta.
➔ Bolígrafos borrables, un azul ou negro e outro vermello.
➔ Regra, goma, afialapis, pinturas de cores.
➔ 1 caderno tamaño A4 de folios brancos.

➔ Todo o material deberá vir etiquetado co seu nome, xa que en
ningún momento se compartirá.
➔ Poderase utilizar o material do curso pasado en bo estado
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 5º E 6º
➔ Dúas máscaras, unha posta (e unha bolsiña para gardala) e outra
de reposto gardada nunha bolsa de tea ou sobre co nome.
➔ Caixa de panos desbotables.
➔ Bote pequeno de xel hidroalcólico.
➔ Botella de auga.
➔ Rotulador pizarra branca azul ou negro.
➔ Caixa de plástico ( tipo tupper ) de dimensións 30x8
➔ Un caderno grande de dobre pauta ou dunha liña para Linguas
➔ Un caderno grande cuadriculado para Inglés
➔ Un caderno tamaño A4 de folios brancos (plástica)
➔ Dous cadernos grande cuadriculado para Matemáticas e Ciencias
➔ Un caderno grande dunha liña solo para 6º ( Francés )
➔ Axenda.
➔ Nun estoxo:
Lapis, goma, afialapis, lapis de cores, bolígrafo azul, negro e vermello.
Un xogo de regras e compás. Pegañento, tesoiras. Un sobre de plástico
tamaño folio.
Pódese reutilizar o material do ano anterior.

Todo o material deberá traer posto o nome do alumno/a.

