Lista de material
JARDIM 1 – Infantil
































1 merendeira
1 roupa reserva
1 copo plástico sem canudo e sem tampa (não serve de acrílico), para ficar na escola
1 toalhinha de mão
1 tubo de pasta de dente (adequada à faixa etária da criança)
1 escova de dente com capa protetora
1 nécessaire (para armazenar a escova de dente e a pasta)
1 pasta plástica com elástico, AZUL, pequena (20mm de espessura), p/ agenda
1 pasta tamanho A3 polionda com alça (azul)
1 pasta “Clip File” Graceful Cristal (sem furação, sugestão: “YES”)
1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores
1 cola branca líquida 500ml
1 tesoura pequena, sem ponta (com nome gravado)
1 cola bastão grande 40gr (tipo “Pritt”)
2 livros de história adequados à faixa etária – encapado com plástico transparente ou contact
consulte as sugestões de autores e títulos em nosso site
1 revista usada
1 caixa de giz de cera fino c/12 cores
1 tinta guache de 500ml (qualquer cor)
1 novelo de lã pequeno
1 pacote de lantejoulas grandes
2 pacotes de criative paper A4 c/24 folhas
1 pacote papel de desenho A3 (tipo “Canson”)
1 resma de papel A3
1 massa de modelar de 500gr cada
3 pincéis, sendo: 1 leque
1 trincha 1.5”
1 fino
1 pacote de palito de picolé colorido
2 lápis preto HB2 (triangular)
1 camisa branca tamanho P de adulto
1 tela de pintura 24x30
1 esteira de palha escolar

Material de Inglês:



Super Safari – Student’s Book 1 – (American English) Herbert Puchta, Günter Gerngross e
Peter Lewis-Jones – Editora: Cambridge

Material da ZOOM:


1 estojo Educação Infantil 1

OBS.: Lembramos aos responsáveis que a qualidade da produção das atividades da criança está ligada
também à qualidade do material escolhido.

Os professores receberão os materiais para conferência na primeira semana de aula no horário da
entrada.

