LISTA DE MATERIAIS- EDUCAÇÃO INFANTIL
JARDIM II - 2018
MATERIAL QUE DEVEVERÁ FICAR NA SALA
PARA USO DIÁRIO E PROJETO DESENVOLDIDOS DURANTE O ANO
01

Pasta com elástico (para envio e entrega de
atividades)
Camiseta grande usada para aulas de arte

01

01

03
01
01
01
02

Resma de papel sulfite na cor parda (com
500fls)
Caixas de modelar
Caixa de giz de cera
Pincel nº 20
Pincel nº 4
Potes de tinta Guache 250g (azul e marrom)

02
02

Tubos de cola bastão
Caixas de lápis de cor (grande)

01
01

01
01
02
05
01
02
01
01
01
02
01
01

Tesoura sem ponta
Régua de madeira de 30 cm
Jogo de canetinhas
Lápis grafite
Penal
Borrachas
Apontador
Tubo de cola 500g
Caneta permanente – retroprojetor
Caneta de tecido
Pacote de papel toalha
Pacote de algodão branco
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01
01
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01
01
01
02
02
01
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12

01
01

Cordel de Festas populares

01

01
01
01
01
03

Caderno de desenho grande, com margem (capa
dura)
Caderno de matemática (pedagógico- 10X10)
universitário- brochura
Caderno de linguagem (pedagógico) universitáriobrochura
Estojo de aquarela
Alfabeto móvel
Bloco de montar
Caixa de camisa
Livros de literatura usados em bom estado próprio
para a idade (para o canto da leitura)
Pedaço de ½ m de feltro na cor preta
Jogo pedagógico (ex: jogo da memória/ quebracabeça)
Bloco A3 colorido
Bloco A3 branco – 140 g
Caixa organizadora de plástico – 14 litros
Botões coloridos
Pedaço de tecido de algodão cru ( ½ m)
Pacote de palito de sorvete
Pacote de palito de churrasco
Potes de lantejoula
Potes de gliter em pó
Pacote de bexigas nº 8
Pratinhos de papelão (sem decoração- pardo)nº 2
Prendedores de roupa de madeira

LIVROS LITERÁRIOS PARA O JARDIM II
LIVRO
AUTOR
Nezite Alencar

EDITORA
Paulus

Os livros literários serão vendidos pela Editora Paulus na escola, em data que será enviada aos pais por email.
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MATERIAL DE HIGIENE QUE FICARÁ NA SALA
(Alguns materiais deverão ser repostos quando necessário ou solicitado pela professora)
Escova de dente (com protetor)
01
Creme dental
Sabonete líquido (2 litro)
01
Caixa de higiene com o nome
Toalha de rosto com nome do aluno
01
Escova de cabelo
Potes ou pacotes de lenço umedecido
01
Garrafinha de água com o nome

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 Os materiais solicitados podem ser de qualquer marca. Pedimos somente o cuidado dos
pais quanto a questão tóxica e quanto a tesoura para que tenha um bom corte e não tenha
ponta.
 Todos os materiais devem vir etiquetados com o nome do(a) aluno(a), inclusive cadernos,
lápis, canetinhas, borrachas, colas, etc.
 Durante o ano, alguns materiais deverão ser repostos.
 Cada aluno deverá ter uma garrafinha de água dentro da mochila.
 Os materiais didáticos estarão na escola a partir do dia 29/01/2018. Venda somente na
escola.
 Solicitamos que todo o material seja entregue em pacote identificado, na semana de
05/02/2018 a 09/02/2018 impreterivelmente. Com essa medida, focamos o primeiro dia
de aula 19 de fevereiro para receber bem alunos e familiares. O material será conferido e
organizado individualmente pela professora antes do início das aulas. Caso o material não
seja entregue na data acima solicitada, só receberemos o material na segunda semana de
aula (24/02 a 02/03)
 IMPORTANTE: O uso do uniforme é obrigatório e deve estar identificado com o nome do
aluno.) O mesmo poderá ser adquirido em dois endereços:
 Gisele Confecções Av. Monteiro Tourinho, 140 Bacacheri (41)32564542/ (41)3024-8683.
 PS PLUS uniformes , Rua Vicente Ciccarino, 520 (Esquina com rua Leão Sallum)- Boa
Vista)
 (41)3030-2408 (41)9931-8224
 A agenda será fornecida pela escola no primeiro dia de aula, a mesma deverá vir para a
escola todos os dias. Em sua capa não devem ser coladas figurinhas ou outras. Em caso
de perda da agenda, o aluno deverá adquirir outra na secretaria.
Não haverá expediente no período compreendido entre 15 de dezembro de 2017 a 09 de janeiro de 2018;
retornaremos aos atendimentos dia 10 de janeiro- terça-feira.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola- (41)-3018-1617

