JARDIM II
Materiais que deverão ser entregues
personalizados (incluir o nome do aluno)
01 - Pincel nº 14
01 – Caneta para tecido de qualquer cor
01 - Tesoura inox sem ponta
08 - Lápis grafite nº 02 (para todo ano)
01 - Jogo de quebra-cabeça para idade de 4 a 5 anos.
01 - Caixas de giz de cera de 12 cores (gizão).
02 - Caixas de lápis de cor com 24 cores
01 - Estojo de canetinha hidrocor grossa de 12 cores
01 - Estojo contendo (lápis, apontador, lápis de cor e
borracha).
03 - Caixas de massa de modelar 12 cores
01 - Avental para pintura
01 - Brinquedo pedagógico- trabalhando alfabetização
01 - Estojo vazio para colocar o gizão
01 - Pasta com elástico Fina
04 - Borrachas
01 – Caderno de Linguagem (tarja azul)
01 – Caderno quadriculado médio
01 – Caixa de lenço umedecido
01 - Tapete de porta

Materiais (não personalizado)
01 - Resma de papel (A4) branco
01- Revista com ilustrações (Cláudia, Rural, Pais e
Filhos, Crescer, Meu Bebê, Casa Cláudia e gibis)
02 - Pacotes de bexiga nº 9
02- Caixas de lenço de papel
01- Caixa de band- aid (pequena)
05- Folhas de cada: EVA amarelo, cinza, branco, azul
royal, vermelho,Verde, preto e vermelho.
02 - Folhas de EVA pelúcia
02 - Folhas de EVA estampado
01 – EVA com gliter
01 - Caneta para retro preta fina e uma grossa
01 - Refil de cola quente fino / 01 - grosso
02 - Colas Líquidas
01 - Cola em bastão
01 - Pacote de colher e pratos descartáveis
01 – Rolo de Lastéx
01 – Tinta dimensional relevo
02 – Plásticos grossos sem furo 01
01 - Cola glítter

01 - Cola adesiva instantâneo multiuso (20 Gramas)
01 – Dúzia de grampo de roupa de madeira
02 – Pacote de papel lumicolor
01 - Cartolina branca
01 – Pacote de palito de picolé colorido
01 – Pote plástico pequeno multiuso
01 – Prancheta

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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