MATERIAL ESCOLAR 2017
Educação Infantil
Jardim II

1 pasta fina de plástico transparente com elástico (para as lições de casa)
1 caderno de cartografia universitário-desenho sem om 50 fls (poderá dar
continuidade no mesmo do ano passado, mas deverá ser reposto assim que
terminar.)
1 estojo contendo:
• 2 lápis pretos grafite
• 1 apontador com depósito
• 1 borracha (sugestão TK Plast)
• 1 tesoura de inox sem ponta (sugestão Tramontina ou Mundial)
1 estojo com 2 zíperes, contendo:
• 1 caixa de lápis de cor jumbo 12 cores e 1 apontador para lápis jumbo
• 1 estojo de canetinhas grossas hidrocor
2 DVD-RW (para trabalhos em classe e fotos)
1 pen drive 8 gb (o mesmo do ano anterior)
2 tubos de cola branca 40g (sugestão Tenaz)
2 tubos de cola em bastão 20g (sugestão Pritt)
10 sacos plásticos grossos com 4 furos para pasta
2 escovas de dente com protetor
2 tubos de creme dental (infantil)
1 caixa de lenço de papel
1 pote de massinha (sugestão Uti Guti ou Acrilex) 500g (qualquer cor)
1 camiseta velha (tamanho adulto) limpa com o nome do aluno para aulas de Artes
02 garrafas PET, preferência Coca-Cola, (600ml) lavada e com o nome da criança
1 caixa box vision alta com alça 5,2 l (o mesmo do ano anterior em bom estado)
***TODO MATERIAL, QUANDO ACABAR, DEVERÁ SER REPOSTO***
Atenção:
•

O material do ano anterior que estiver em bom estado, poderá ser
reaproveitado.

•

Todo material deverá ser identificado com o NOME completo e série/ano do
aluno e, quando necessário, deverá ser reposto.

•

Em casa, para realizar suas atividades, a criança deverá ter uma caixa de
matérias com: lápis, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, cola.

•

Todo o uniforme deverá ser identificado com NOME do aluno (usar caneta
para tecido, caneta permanente ou bordado).

•

Todo o material deverá ser entregue ao professor de classe no dia
03/02/2017 na reunião de pais às 14h00

•

Início das aulas dia 06/02/2017

