
           

Livro do Aluno: CTJ- Doodle Town 3 

* Autores: Caroline Linse e Elly Schottman / Editora Macmillan

 ATENÇÃO: PACOTE COM OS LIVROS

• 1 caixa de giz de cera com 12 cores

• 1 lápis preto de escrever 

• 1 caixa de lápis de cor com 12 cores

• 1 borracha 

• 1 apontador com depósito 

• 1 tubo de cola branca liquida de 110g

• 1 cola bastão 20g 

• 1 caixa com 6 unidades de cola glitter/ colorida

• 1 bloco de papel criativo A4 (folhas coloridas)

• 1 tesoura com ponta arredondada

• 1 caixa de massa de modelar

• 1 folha de E.V.A. (qualquer cor)

• 1 pasta catálogo (com 100 folhas plásticas)

• 1 pote de tinta guache 250ml (qualquer cor)

• 1 pacote de lantejoulas (qualquer cor)

• 1 folha de E.V.A com glitter (qualquer cor)

• 1 pacote de olhos móveis (qualquer tamanho)

• 1 rolo de fita Scotch 

• 1 rolo defita dupla face 

OBS.: O material será de uso coletivo.

 Importante: 

           Projeto Bilíngue (Segundas,Quartas e Sextas)
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ATENÇÃO: PACOTE COM OS LIVROS DIDÁTICOS SERÃO ADQUIRIDOS NA SECRETARIA DO COLÉGIO

caixa de giz de cera com 12 cores 

1 caixa de lápis de cor com 12 cores 

tubo de cola branca liquida de 110g 

1 caixa com 6 unidades de cola glitter/ colorida 

bloco de papel criativo A4 (folhas coloridas) 

1 tesoura com ponta arredondada 

1 caixa de massa de modelar 

folha de E.V.A. (qualquer cor) 

1 pasta catálogo (com 100 folhas plásticas) 

1 pote de tinta guache 250ml (qualquer cor) 

lquer cor) 

folha de E.V.A com glitter (qualquer cor) 

1 pacote de olhos móveis (qualquer tamanho) 

BS.: O material será de uso coletivo.  

Importante: Os materiais deverão ser entregues à Professora do Projeto 
 

Projeto Bilíngue (Segundas,Quartas e Sextas)
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NA SECRETARIA DO COLÉGIO.                   

Os materiais deverão ser entregues à Professora do Projeto Bilíngue/ Período 

Projeto Bilíngue (Segundas,Quartas e Sextas) 


