LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018
JARDIM II (EDUCAÇÃO INFANTIL)
01 – Mochila e Lancheira
01 – Agenda escolar (vendida na escola)
01 – Estojo escolar com 3 divisórias
01 – Pasta polionda transparente – 2,5 cm (para guardar as atividades do aluno)
01 – Caderno grande quadriculado capa dura (10 mm x 10 mm – Formato: 190 x 248 mm – 40 folhas)
01 – Caderno grande capa dura (brochura – 100 folhas)
01 – Pasta com elástico transparente
01 – Tesoura sem ponta (nome gravado)
01 – Pacote de papel Creative Lumipaper
03 – Color Set (1 branca / 1 rosa / 1 amarela)
02 – Folhas de EVA (1 azul / 1 colorida)
02 – Folhas de EVA com gliter (qualquer cor)
02 – Folhas de papel crepom (verde / vermelha)
01 – Caixa de tinta plástica com bico
01 – Caixa de tinta guache (potes pequenos)
01 – Caixa de cola gliter
03 – Caixas de massa para modelar (Soft – macia)
01 – Caixa de giz de cera (12 cores)
01 – Caixa de canetinhas (12 cores)
04 – Lápis pretos nº 2 (sem desenhos)
02 – Colas bastão grandes
02 – Durex coloridos (qualquer cor)
01 – Pacotinho de lantejoula grande (qualquer cor)
02 – Potinhos de gliter (qualquer cor)
01 – Fita crepe
01 – Pincel grosso nº 12
01 – Apontador com depósito
02 – Borrachas brancas macias
01 – Caixa de lápis de cor (24 cores)
02 – Pastas de trilhos transparentes (para o tarefário)
300 – Folhas de papel sulfite A4 (para o tarefário)
20 – Saquinhos plásticos para sulfite A4
10 – Romeu e Julietas
01 – Livro de leitura (qualquer título) adequada para a faixa etária do Jardim II (5 anos).
01 – Camiseta grande usada (para aula de pintura)
01 – Avental (para aula de culinária)
01 – Quimono para a prática de judô (Uso obrigatório nas aulas de Judô. O mesmo poderá ser adquirido
em qualquer loja de esportes).
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL:
01 – Escova de dente
01 – Creme dental
01 – Caneca plástica
01 – Pote de lenços umedecidos grande
01 – Garrafinha para água com bico
01 – Caixa de lenço de papel
01 – Troca de roupa (completa)
02 – Toalhas higiênicas (uma para mochila e uma para lancheira)
01 – Nécessaire para guardar o kit higiene (pasta/escova/toalha/ caneca)
OBSERVAÇÕES:
•
•
•
•

•

Todo material deverá ser identificado com o nome e fase do aluno.
Entregar na primeira semana de aula em uma sacola identificada.
Alguns materiais acompanharão os alunos diariamente e outros ficarão guardados na escola.
Sempre que necessário, a reposição dos mesmos será solicitada.
O livro de leitura irá compor a biblioteca móvel da sala do Jardim e ficará à disposição de todos
os alunos.

