LISTA DE MATERIAL
JARDIM

A cada pirueta um novo aprendizado.

1 conjunto de lápis de cor 12 cores
1 conjunto de canetinhas grossas 12 cores
1 borracha macia
2 lápis de escrever
1 apontador para lápis com lixeira
1 caixa de plástico organizadora 8 litros
1 pote de tempera grande (não comprar azul, rosa e laranja)
1 esponja de louça
1 pincel n° 16
5 folhas de desenho A3
50 folhas de desenho A4
50 folhas ofício
1 blocos de folhas coloridas
2 folha de papel crepon
2 folha de papel laminado
2 folha de celofane
4 folhas de EVA (cores diferentes)
1 folha de EVA gliter
1 livro infantil identificado
1 avental de mangas longas ou camiseta manga longa (para pintura)
2 envelopes A3
5 sacos plástico tamanho A4
1 caderno pequeno sem pauta 50 folhas brochura
1 caixas de massa de modelar 12 cores
1 caixa de cola colorida
1 pano para tinta
1 gibi
2 colas 90 gr
1 cola gliter
1 tesoura sem ponta
4 refis de cola quente fino
1 fitilho
1 fita crepe marron
1 fita crepe
1 pacote de palitos de picolé

1 pacote de palitos de churrasco mais grosso
1 estojo individual identificado
1 pasta

A cada pirueta um novo aprendizado.

HIGIENE PESSOAL
1 toalha de lavabo
1 escova dental com capa simples
1 gel dental sem flúor
1 escova de cabelo (amarradores de cabelo para as meninas)
1 balde de lenço umedecido
1 copo para água
1 almofada
1 rolo de saquinho plástico (para roupa suja)
1 boné
Gel ou creme para cabelo
Roupas de cama (somente para turno integral)
1 jogo de lençol (tamanho berço)
1 travesseiro com fronha
1 coberta leve
TODO MATERIAL DEVE VIR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O NOME DO
ALUNO,
DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA.
ALGUNS MATERIAIS DEVERÃO SER ADQUIRIDOS DURANTE O ANO, CONFORME
SOLICITAÇÃO PRÉVIA, E OUTROS DEVERÃO SER REPOSTOS.
UNIFORME DO COLÉGIO USO OBRIGATÓRIO
O uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as roupas devem ser
identificadas
de maneira permanente.
COMPÕEM O UNIFORME:
Tênis
Abrigo da escola
Camiseta manga longa e curta
Bermuda
Short-saia
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