JARDIM I
Materiais que deverão ser entregues
personalizados (incluir o nome do aluno)
01 - Tesoura inox sem ponta
01 - Pincel nº 14.
01 - Jogo de quebra-cabeça para idade de 3 a 4 anos.
01 - Caixa de giz de cera de 12 cores (gizão).
02 - Caixas de lápis de cor grosso jumbo triangular com
12 cores c/ apontador
01 - Estojo de canetinha hidrocor grossa com 12 cores
03 - Lápis grafite nº02
01 - Estojo contendo (lápis, apontador, lápis de cor e
borracha).
01 - Caderno pedagógico de linguagem
01 - Brinquedo pedagógico.
06 - Caixas de massa de modelar com 12 cores
01 - Avental para pintura
01 - Caixa de sapato encapada
02 – Lenços umedecidos
01 – Kit praia contendo baldinho e acessórios
01 – Caixa de cotonete, para atividade pedagógica

Materiais (não personalizado)
01 – Tinta guache
01 - Resma de papel (A4) branco
02 - Caixas de lenço de papel
01 - Caixa de band-aid (pequena)
02 - Revistas com ilustrações (Cláudia, Rural, Pais e
Filhos, Crescer, Meu Bebê, Casa Cláudia, Viagem.)
02 - Pacotes de guardanapo de papel
01 - Pacotes de bexiga nº 9
03 - Folhas de cada de EVA: amarelo, verde, branco,
azul, preto, bege, vermelho, marrom, rosa.
01 - EVA pelúcia
02 - EVA estampado
02 – EVA com gliter
03 - Pacotes de palitos de sorvete colorido
02 - Refil de cola quente fino / 01 - grosso
02 - Pacotes de papel lumicolor
01 – Canudo Colorido
01 – Tinta dimensional relevo
01 – Rolo de lastex
01 – Rolo pequeno de barbante
01 – Papel cartão
01 – Papel cartaz
01 – Celofane azul

01 – Corante alimentício (anelina)
10 – Botões (várias cores e tamanhos)
01 – Rolo de metaloide de 10mm
04 – Colas líquidas
01 - Cola adesiva instantânea multiuso
01 – Cola glítter
01 – Rolo de fita plastificada transparente (durecão)
01 – Crepom(Vermelho, amarelo, azul, marrom)
01 – Seda (Azul, amarelo)
01 – Cola colorida
01 - Pacote de fósforo pequena
01 – Pacotes de cada: colher e pratinho descartável
01 – Caixa de algodão pequena
01 – Dupla face
02 – Cartolinas
02 – Fitas crepe

Reunião de Pais da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: Dia 07/02/2019, às 18h30min.
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