LISTA DE MATERIAL -

Jardim / 2018

MATERIAIS DIDÁTICOS:
 COLEÇÃO CIRANDA / 5 anos – Kathia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz - Grupo MATHEMA (Venda
exclusiva Papelaria Chiquinho)


Livro de Inglês: My first English Adventure – Student Book 2 – Jose Luis Morales, Mady Musiol e Magaly
Villarroel – Editora Pearson Longman – 1ª Edição – ISBN 978 0131 109 84 1

MATERIAIS DIVERSOS
 01 tesoura Mundial, sem ponta, com nome gravado
 01 revista em quadrinhos
 01 camiseta de adulto (usada)
 01 estojo com duas divisórias [identificado com o nome do aluno(a)]
 02 borrachas brancas identificadas (TK plast Faber-Castell 42X21X11mm)
 01 apontador retangular com reservatório identificado (que caiba dentro do estojo)
 01 tubo de cola Acrilex(100g)
 03 colas em bastão - Pritt
 01 estojo de canetas hidrográficas (Faber-Castell) com ponta fina (12 unidades)
 01 estojo de canetas hidrográficas (Pilot Color) com ponta média (12 unidades)
 01 caixa de gizão de cera curton (12 unidades)
 01 caixa de lápis de cor (12 unidades)
 01 caixa de lápis de cor Jumbo Triangular (Faber Castell) c/ apontador (12unidades)
 01 caixa de massinha de modelar a base de amido com 12 unidades - Uti Guti
 01 caixa de tinta plástica com 06 unidades
 03 metros de Contact transparente
 01 caixas de lenço de papel
 01 caixa de sapato (adulto) totalmente na cor azul Grécia ou forrada com contact azul Grécia
 04 pastas com ferragem – cores diversas
 01 pasta com alça e com o logotipo da escola
 01 pasta polionda A3 com alça (transparente)
 01 pasta A5 com elástico e logotipo da escola (transparente)
 30 plásticos tamanho ofício (grosso)
 02 lápis Jumbo Triangular nº1205 [ identificado com o nome do aluno(a)]
 02 lápis 2H [identificado com o nome do aluno(a)]
 01 caderno de desenho em espiral (sem seda) – 96 folhas
 1 potes de tinta para tecido– 250 ml
 01 rolo para pintura poliéster Tigre 40mm
 01 metro de algodão cru
 01 metro de tecido liso ou estampado (Algodão ou chita)
 02 metros de fita de cetim nº 1
 1 pacote de palitos de sorvete 100unidades (cores sortidas)
 01 rolo de papel absorvente
 01 rolo de fita crepe de 50m

Obs.: 1- No dia da primeira reunião do ano, 30/ 01/ 2018, o material, providenciado pelos pais, deverá ser entregue,
com o nome do(a) aluno(a) por fora da sacola ou pacote.
2- O material de arte e pedagógico (por exemplo: papéis...) no valor de R$ 400,00 deverá ser pago para a
professora até dia 28/ 02/ 2018, à vista ou em 2 ou 3 ou 4 vezes.
3- As pastas e a caixa azul serão etiquetadas pelos próprios alunos e;
4- Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo.

