Lista de Materiais – Jardim I - 2018

MATERIAIS DE USO PESSOAL QUE DEVEM FICAR NA BOLSA DA CRIANÇA
1 necessaire contendo 1 escova de dentes e 1 creme dental
MATERIAIS QUE DEVEM SER ENTREGUES NA ESCOLA
 3 lápis grafite triangular fino.
 1 caixa de lápis de cor ( fino) 24 unidades
 1 caixa de giz de cera – 12 unidades
 1 estojo de canetinha hidrocor 12 cores
 2 borrachas brancas macias
 2 potes de massa de modelar Soft 500g
 1 tubo de cola branca- 90g
 2 tubos de cola bastão grande
 1 apontador de plástico com depósito
 1 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado
 2 pincéis chatos( nº 8 e nº 20)
 1 pasta em L para biblioteca de classe - transparente
 1 pasta plástica com elástico, tamanho A4 altura de 4cm - transparente
 1 estojo de 3 repartições ( para guardar lápis grafite, apontador, borracha, lápis de cor, canetinha e giz)
 1 caderno brochurão de capa dura grande (96 folhas) vermelho
 2 cadernos de desenho grande
 2 blocos de cartonado colorido – tamanho A4
 1 bloco de papel cartonado colorido – tamanho A3
 3 placas de EVA lisas, 3 placas de EVA com glitter e 3 placas de EVA estampadas.
 200 folhas de papel sulfite A4
 2 pacotes de lantejoulas ( cores variadas) e 2 pacotes de glitter
 6 refis de cola quente finos e 2 grossos.
 1m de algodão estampado (tecido)
 1 tela para pintura de 30x30
 1 metro de algodão crú (tecido)
 1 revista usada em bom estado
 1 caneta para tecido
 1 rolo de fita de cetim fino
 2 metros de contact transparente
 2 livros paradidáticos para biblioteca de classe
 1 brinquedo pedagógico (lego, quebra-cabeça, pinos, etc.)
 1 jogo pedagógico apropriado para a faixa etária exceto letras e números.
 1 lixa grossa nº 80
 2 pacotes de olhinhos móveis
 10 saquinhos transparentes tamanho 20 cm x 29 cm
 2 rolos de fita crepe largo
 1 rolo de fita adesiva transparente larga
 1 pacote de palito de sorvete
 1 rolo de barbante
 1 metro de ímã para artesanato
 1 rolo de fitilho
 1 pacote de algodão
 1 saquinho de penas
 1 bucha de espuma para atividades de T.O (Terapio Ocupacional)
 1 camiseta usada para atividade de pintura
 1 CD música clássica
 1 dúzia de botões
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1 rolinho de pintura
4 envelopes tamanho A3
1 rolinho de lástex
1 pacote de lacinhos pronto
1 caneta de retro projetor
2 potes (250 ml) de tinta acrílica (1 cor fosca e 1 brilhante)

Obs: todo material deverá ser identificado com o nome da criança (inclusive todos os lápis giz de cera e
canetinha), exceto papéis e saquinhos plásticos
As marcas mencionadas na lista são para orientá-los na aquisição de material de qualidade, deixamos claro, que
pode-se optar por outras marcas.
Data de entrega dos materiais: Durante a semana que antecede às aulas –
Início das aulas em 29/01/2018
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