Jardim II 2022
(4 anos até
30/6)
Unid

Materiais

01

Caderno de brochura capa dura universitário, plastificado com 50 folhas
– vermelho para Língua portuguesa – grande

01

Caderno de brochura capa dura universitário, plastificado com 50 folhas
– amarelo para Matemática – grande

01

Caderno de brochura capa dura - universitário, plastificado com 50
folhas- verde para Hist/Geo/Ciências – grande
Caderno de brochura universitário capa dura, plastificado com 50 folhas
– azul para Inglês /Ens.religioso
Caderno de desenho, grande espiral – 50 folhas
Lápis grafite preto triangular – Faber Castell
Borrachas brancas Faber Castell
Caixas de Lápis de Cor - 12 cores Faber Castell grande
Caixa de Giz de Cera Curtom – 06 cores Faber Castell
Pote de Massa de modelar grande
Tesoura sem ponta Tramontina
Tubos de cola bastão Pritt – grande
Estojo de pano
*Folhas de papel sulfite (Report A4)
Pastas catálogo com 10 plásticos.
Cola líquida Tenaz
Apontador com depósito para lápis grosso e fino
Caixa de tinta guache com 6 Unidades
Pincel nº 8
Durex colorido - cor variada
Durex largo / transparente
Fita Crepe
Avental para pintura
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Unid.

Materiais
*Folha de EVA com glitter – cores: cores: vermelho e amarelo
*Folhas EVA colorido - cores: vermelho, amarelo e bege
*Folha de EVA estampada
Prendedores de madeira
*Metro de feltro – cor: preto
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Alguns materiais podem ser solicitados no 2º Semestre.
(*) Os materiais que estiverem com essa identificação ficarão na escola

Unid.

Lista de higiene – Material de uso individual, identificar
com nome.

01

Garrafa Squeeze

01

Toalha higiênica

01

Escova de dente

01

Creme dental

01

Álcool em gel individual

03 por
dia

Máscaras facial protetora

01

Sabonete líquido

Todos os materiais deverão
ser encapados e
etiquetados com nome
completo e série do aluno.
Esses materiais serão
utilizados pelos alunos para
atividades na escola.

Se necessário será pedido
material para o 2º semestre e para
as aulas de arte.

