Lista de Material - 2018

Jardim II
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Descrição
Apontador com depósito (adequado para o tamanho de lápis solicitado)
Avental de plástico (aula de artes)
Borracha branca macia
Botão grande colorido (tamanho de moeda de R$1,00)
Brinquedo pedagógico. Monta Monta grande ( tipo Lego) ou molde de massinha.
Caderno de Caligrafia Pedagógico (40 folhas – Dominguinhos) - Pauta Larga
Caderno de cartografia capa dura (40 folhas s/ margem e s/ folha de seda - Tilibra)
Caderno de linguagem (96 folhas, capa dura, grande – Tilibra)
Caixa de gizão de cera (12 cores - Longo e Grosso)
Caixa de lápis de cor (EcoLápis de Cor Jumbo Triangular - 12 cores)
Estojo médio com duas divisórias
EVA azul, EVA com glítter azul e laminado
Jogo de canetas hidrográficas (12 cores) média
Jogo de cola colorida (6 cores)
Lápis preto Faber Jumbo Grafite 1205
Pacote com glitter (qualquer cor)
Pacote de Palito de Sorvete Azul
Pacote de Papel Branco A4 com 100 folhas cada
Pacote de Papel Creative Lumi Papers A4 com 50 folhas (5 cores)
Pasta de plástico com aba e elástico na cor vermelha
Pincel nº 10
Pote de massa de modelar 500grs (Soft ou Uti Guti – qualquer cor)
Refil de Cola Quente Grosso
Revista velha para recorte
Sacos plásticos tamanho ofício
Tela 20 x 30
Tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial)
Tubo de cola bastão (Sugestão: Pritt)
Tubo de cola branca pequeno (Sugestão: Tenaz)
MATERIAL DE HIGIENE
Caixa de lenço de papel
Creme dental e Escova de Dente - infantil
Pacote de papel toalha
Pacote de Lenço Umedecido Grande
Squizze plástico para água / Copo Acrílico (ficará na mochila)
Toalha de lavabo (Educ. Física)
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1) 1) O material deverá ser entregue de uma só vez no dia 23/01/2018 para conferir e protocolar os materiais
entregues. Caso algum item solicitado acima se esgotar antes do término do ano, deverá ser reposto. Não nos
responsabilizamos pelos materiais fora desta data.
2) 2) As aulas terão início em 29/01/2018;
3) 3) No dia 23/01/2018, além da entrega de todo o material, os pais ou responsáveis terão a oportunidade de
conhecer a professora e espaço físico que será utilizado pelo aluno, no período que o mesmo estudar
(Manhã – 8h às 11h / Tarde – 14h às 17h).
4) 4) Todo o material deverá ter o nome do aluno, ano e estar encapado com plástico transparente;
5) 5) Todas as peças do uniforme deverão estar identificadas com o nome do aluno. NÃO NOS
RESPONSABILIZAMOS POR PERDAS OU TROCAS;
6) 6) O ALUNO DEVERÁ APRESENTAR ATESTADO MÉDICO PARA FREQUENTAR AS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA ATÉ 05/02/2018.

