Lista de Materiais – Jardim II – 2019

















































1 caixa de lápis de cor triangular fino (24 cores)
3 cadernos (GRANDE) capa dura brochura de 96 folhas (1 azul, 1 amarelo e 1 verde)
1 caderno quadriculado (GRANDE) capa dura (1cm x 1 cm)
1 caderno de desenho (GRANDE)
2 estojos com 2 divisórias cada.
1 pasta polionda transparente resistente com elástico 4cm A4
1 pasta polionda transparente fina com elástico
6 lápis grafite triangular fino
3 borrachas branca TKplast
2 apontadores com depósito
1 régua (PEQUENA) (15 cm)
1 tesoura sem ponta (com nome)
1 estojo com canetinha hidrográfica ponta fina 12 cores
1 estojo de eco lápis giz de cera 12 cores
1 pincel chato (nº 18)
1 camiseta usada para pintura
3 potes de tinta acrílica cores variadas
2 potes de tinta guache cores variadas
1 tubos de cola branca 90g
1 cd de música (clássica, relaxamento, sons da natureza, instrumental).
3 colas bastão (grande)
1 metros de imã para artesanato
2 potes de massa de modelar de 500gr
2 rolos de papel crepom (cores variadas)
4 placas de EVA lisas (cores variadas)
4 placas de EVA com glitter (cores variadas)
200 folhas sulfite A4
3 blocos coloridos de cartonado A4 – Arca de Noé
1 bloco colorido de cartonado Meu 1º caderno de desenho A3
2 folhas de celofane (cores variadas)
1 pacote de palitos de sorvete
1 pacote palito de churrasco
1 rolo de barbante (pequeno)
1 pacote de lantejoulas, 1 pacote de olhinhos móveis e 1 pacote de lacinhos
1 dúzia de botões coloridos
1 rolo de fita transparente grossa (50x50)
10 refis de cola quente fino
10 refis de cola quente grosso
2 metros de contact transparente
1 nécessaire com escova de dentes e creme dental
10 saquinhos celofane tamanho (30X40cm)
4 envelopes brancos tamanho A3
1 rolo de fita de cetim larga
1 rolo de fita de cetim fina
1 caixa de cola colorida
1 tela para pintura (30X30)
4 cartelas de adesivos pequenos da preferência de seu filho(a)
2 pacotes de penas (coloridas)
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1 jogo pedagógico – (memória, xadrez, dama, quebra-cabeça, dominó, jogo da velha, jogo com palavras, jogo
com imagens, jogo com quantidades)
1 brinquedo pedagógico (lego, blocos de madeira, construtor, pinos coloridos, jogos de encaixe)
1 livro paradidático da preferência de seu filho(a)
1 bloco Canson – A4
1 metro de algodão cru (tecido)
1 metro de tecido estampado
1 caneca branca de louça
1 caneta para porcelana (qualquer cor)
1 porta retrato de madeira crua para pintura (10x15)
1 rolo de fitilho
1 metros de TNT
1 rolo de lã
1 canetas de retro projetor
1 caneta fine pen
1 metro de feltro
1 metro de manta acrílica

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
Data de entrega dos materiais: Durante a semana que antecede às aulas
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