Lista de Material do Jardim II - 2022
200 folhas de sulfite comum A4 CHAMEX ou REPORT (não mandar folha econômica)
100 folhas de sulfite A4 colorida
01 bloco de papel canson A4 (branco/20folhas)
01 caderno GRANDE de 48 folhas (BROCHURA, CAPA DURA, AMARELO)
02 caixas de ECOLÁPIS DE COR CARAS E CORES (12 CORES +3 TONS DE PELE - Faber Castell)
01 Pasta Romeu e Julieta AMARELA GRANDE e DE PLÁSTICO (com 40 plásticos)
01 pasta GRANDE AMARELA com elástico (de plástico e fina)
01 Pasta com elástico PEQUENA (24,5x18x2,5cm) AMARELA PARA AGENDA
01 tesoura sem ponta
01 tubo de cola branca ACRILEX (100 gramas)

02 borrachas grandes e macias (Mercur ou Faber Castell)
01 apontador com reservatório
01 pacote de lantejoulas
03 ECOLÁPIS GRAFITE SUPERSOFT BLACK (Faber Castel)
01 estojo escolar grande (2 ou 3 zíperes)
02 caixas de massa de modelar 12 unidades (SOFT)
01 caneta marcadora permanente PRETA (PONTA DUPLA)
01 Cola instantânea para EVA cura rápida 20gramas (TEK BOND OU SELLER)
01 EVA MARROM
01 EVA ROSA
01 EVA PRETO
01 EVA LARANJA
01 EVA BRANCO
01 fita crepe
01 pacote de olhinho articulado (12mm com 100 unidades)
01 álcool liquido pequeno
01 Ábaco fechado com 5 ou 10 colunas
01 jogo silábico

Material de Higiene para o 1º Dia de escola.
01 necessaire pequena (semelhante a uma bolsinha, para guardar os materiais de higiene)

01 copinho pequeno de plástico para escovação
01 sabonete líquido
01 escova dental grande e macia (a escolha do responsável)
01 creme dental grande (a escolha do responsável)
01 toalha de mão com o nome da criança bordado
01 pacote de lenços umedecidos
01 toalha pequena para o lanche (deverá ficar todos os dias na LANCHEIRA TÉRMICA)

OBS: Todos os materiais deverão estar etiquetados com o nome da criança, (ex: todos os lápis, cadernos,
canetinhas, livros, etc.) exceto recarga de cola quente e ser entregue até 17/01/2022 segunda-feira

