LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL – JARDIM I
➢
➢

Cobraremos na mensalidade de março, o valor de R$ 60,00. Este valor é para cobrir parte dos custos
das filmagens e o DVD-R que será entregue em dezembro.
Senhores Pais, tenham o maior cuidado e atenção na compra dos livros didáticos. Confiram os títulos,
autores, editora e edição. A escola não se responsabilizará por trocas.
MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER EM CASA:

1 mala escolar – padrão
contrato/adquirir na escola.

obrigatório

conforme

1 sacola/higiene – padrão
contrato/adquirir na escola.

obrigatório

conforme

1 pasta de banner – padrão obrigatório conforme
contrato/adquirir na escola.
1 sacola/natação – padrão obrigatório conforme
contrato/adquirir na escola (para alunos do período
Integral).

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS À ESCOLA:
2 cadernos de desenho grande milimetrado e capa dura –
1 de 90 fls. para a profª Regente e 1 de 48 a 60 fls. para
a profª de Inglês.

LIVRO: Estação Criança – Educação Infantil 1.
Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Margaret Presser e
Raoni La Scala.
Editora Quinteto.

1 caderno quadriculado 1.0x1.0 (187x245mm) de 40 fls.
– 70g/m²

1 caixa de cola colorida com 6 cores.

1 estojo grande com zíper.

3 tubos de cola branca líquida 90g.

1 caixa de lápis de cor com 12 unidades (grande) FaberCastell – personalizados.
1 caixa de lápis de cor com 12 unidades (jumbo) FaberCastell – personalizados.

1 pincel n° 20.
1 bloco de Creative Paper.

1 caixa de giz de cera (grosso).

20 folhas sulfite A4.

1 lápis preto (fino).

1 pacote de palito de churrasco.

2 lápis pretos (jumbo).

1 alfabeto de EVA (dentro de um saquinho Zip Lock).

1 apontador simples.
1 apontador para lápis jumbo.

1 quebra-cabeça de peças grandes (dentro de um
saquinho Zip Lock).
1 camiseta velha de manga comprida com elástico nos
punhos, para aula de Arte Educação (tamanho ‘‘P’’ adulto).

2 borrachas brancas com capa plástica.

3 caixas de lenço de papel.

1 tesoura sem ponta – personalizada.

1 pote de lenço umedecido.

1 conjunto de canetas hidrográficas (jumbo).

1 caixa organizadora Bel Ordene azul de 7,5 litros.

MATERIAIS QUE SERÃO USADOS COLETIVAMENTE, POR ISSO NÃO SERÃO DEVOLVIDOS NO FINAL DO ANO:
1 kit praia para o parque (balde, pazinha, rastelo).

1 pote de massinha Acrilex.

1 gibi novo.

1 máscara de animal.

2 livros de histórias infantis novos.

1 pacote com 12 pregadores de roupa de plástico.

1 saquinho Zip Lock.

2 livros de histórias infantis usados.

➢
•
•

OBSERVAÇÕES:

Os livros e cadernos deverão ser encapados obrigatoriamente com plástico azul.
Os materiais deverão ser trazidos para a escola no dia:
29 de janeiro de 2018 – Unidade Boqueirão.
30 de janeiro de 2018 – Unidade Santa Quitéria.
Horário: 15h às 17h – Com a professora regente.

NÃO ESQUEÇAM DE PERSONALIZAR TODOS OS MATERIAIS E UNIFORMES ESCOLARES!

