Lista de Material 2019

Jardim II

01 Camiseta usada, tamanho M adulto para pintura
(proteção do uniforme)
01 Lancheira com guardanapo de pano

02 Cadernos de desenho
01 Revista usada, para recorte
02 Pastas com plástico grosso

01 Nécessaire contendo escova dental com protetor de
cerdas e creme dental

10 Plásticos para guardar as atividades

01 Estojo grande com três divisórias

01 Caixa plástica medindo 30cm x 15cm, para guardar o
material individual do aluno

02 Colas brancas líquidas 90g
02 Colas em bastão de 90g

01 Agenda escolar de uso obrigatório adotada pelo
Colégio

04 Lápis grafite grosso

01 Bloco Eco Cores (235 mm x 325 mm)

01 Caixa de lápis de cor Jumbo grosso com 12 cores

01 Bloco Criativo

01 Caixa de giz de cera triangular grosso com 12 cores

01 Bloco de papel Canson A3 - 297mm X 420mm - 140
g/m2

02 Borrachas
01 Pasta polionda vermelha, (A4) com elástico

01 Bloco de papel Canson A4 - 210mm X 297mm - 140
g/m2

02 Apontadores com depósito - (para lápis grosso e
fino)

10 Folhas de sulfite A3

01 Caixa de Big canetas hidrográficas com 12 cores,
lavável

100 Folhas de sulfite A4
02 Folhas de papel microondulado

01 Tesoura sem ponta

02 Folhas de papel cartão (cores variadas)

01 Aquarela pastilhas – estojo com 12 cores

03 Folhas de papel color set (cores variadas)

01 Caixa de cola colorida com 6 cores

02 Folhas de papel laminado

01 Rolinho para pintura

02 Folhas de celofane

01 Pincel nº 06

Reunião com os Pais: 21/01/2019, às 10h
Início das aulas para todos os alunos: 22/01/2019.
Apostila do Sistema Anglo de Ensino (será entregue pela professora da sala)
O material escolar deverá ser levado para a professora no dia da reunião de pais, 21/01/2019.
Todo o material escolar e livros paradidáticos deverão ser etiquetados com nome e série do aluno.
Uniforme: o uso do uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula para os alunos do Colégio, da Educação
Infantil ao Ensino Médio. (Solicitamos que identifiquem todas as peças do uniforme com nome completo).
Verifique a possibilidade de reutilização dos materiais do ano anterior. Vamos ensinar aos nossos alunos a
importância do consumo consciente.

