LISTA DE MATERIAL – 2021
JARDIM I
Cadernos
* 03 cadernos azuis pequenos de capa dura – 48 fls (COM
NOME)
Escrita – Desenho – Pintura
04 tubos de cola branca grande (sugestão TENAZ)
02 tubos de cola gliter
03 massas de modelar (COM NOME) (sugestão ACRILEX)
01 rolo de fita crepe
01 cx. De lápis de cor Faber Castel c/ 12 unidades (c/ nome
nos lápis)

01 estojo com 3 repartições (COM NOME)
01 estojo de canetinhas hidrográficas c/ 12 unidades
(Faber-Castel ou Compactor) (c/ nome nas canetinhas)
01 caixa de giz de cera
01 apontador com depósito (COM NOME)
02 lápis 2H pretos (COM NOME)
02 borrachas grandes macias
01 cx. cola colorida
01 pincel nº 06 ou nº 10
01 pacote de penas coloridas
01tesoura sem ponta (COM NOME)
03 potes de lantejoulas grandes
03 potes de gliter (COR OPCIONAL)
01 tinta guache com 6 cores
02 mts de TNT (AMARELO)
01 rolinho de lastex
01 cx de fósforos pequena (cheia)
01 pasta suspensa marmorizada (para alunos novos)
01 envelope pardo 240mm x 340mm (para alunos novos)
08 pastas azuis Romeu e Julieta – de plástico (C/ NOME
01 mini pasta azul polionda - (COM NOME)
01 resma de sulfite – A4 (Chamex)
01 pacote de papel criativo – Filipinho
01 pacote de papel Canson branco
01 folha de celofane (COR OPCIONAL)

01 pacote de palito de sorvete
01 pacote Balões São Roque nº 07 – amarelo ou azul
01 pacote de lenço umedecido
01 cxs de lenços de papel
05 bandejas de isopor (tipo frios)
20 botões de cores e tamanhos variados
Brinquedos (escolha 1 item abaixo)
- Boneca
- Caminhão
- Fazendinha
- Panelinha
Dentro da mochila:
01 squeeze pequena (C/ NOME)
01 escova de dentes com suporte plástico (C/ NOME)
01 tubo de creme dental (de acordo c/ faixa etária do aluno)
Material para tarefa (em casa)
01 caixa de lápis de cor
01 tubo de cola
01 lápis
01 borracha
01 estojo de canetinhas
01 tesoura sem ponta
01 apontador

COMUNICADO IMPORTANTE:





A lista de material – 2021 somente será entregue na escola, no início das aulas presenciais. (*)
Os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente, etiqueta e abertura na capa e na 1ª folha.
Início do ano letivo – 01/02/2021
Formato das aulas – 2021 (poderá ser)
 On-line
 Híbrida (*)
 Presencial (*)
*Toda informação a respeito do formato das aulas em 2021 será enviada na agenda ClassApp.
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