LISTA DE MATERIAL JARDIM I - 2018
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DESCRIÇÃO
Agenda do colégio – obrigatório
Caderno de desenho grande com margem
Caderno de brochura capa dura com 50 folhas grande
Caixas de massa de modelar soft
Pincel número 15 com ponta “chato”
Tesoura simples e sem ponta
Caixa de tinta guache com 12 cores
Caixa de giz de cera (grande e grosso)
Caixas de lápis de cor 12 ou 24 cores
Tubos de cola (rótulo azul)
Tubos de cola bastão
Apontador com depósito
Lápis preto nº2
Livros infantis de 4 anos
Sacos plásticos A4 (espessura grossa)
Borrachas brancas
Pasta polionda média com alça
Estojo de canetinha hidrográfica com 12 cores
Pacote de monta-monta
Pacote de canudos dobráveis (grosso)
Caixa de cola colorida plástica
Rolo de fita dupla face
Bastões de cola quente (fina e maleável)
Tubo de cola de contato instantânea 793 – Tek Bond
Pacote de papel canson
Pacote de letrinhas e números em E.V.A
Tubos de cola glitter (qualquer cor)
Estojo para guardar lápis e borracha
2 metros verde/ 2 metros laranja
Rolo de 10m de fita de cetim fina (qualquer cor)
Caixas de lenço de papel
Placas de E.V.A – 1 estampada e 1 com glitter
Placas de E.V.A laranja
Placas de E.V.A vermelho
Pote plástico(pequeno) com tampa para guardar giz de cera
Avental plástico para pintura
Folhas de sulfite A4 (branca)
Folhas de sulfite A4 (azul)
Folhas de papel crepom vermelho
Folha de papel color set preto
Folha de papel cartão laranja
Folha de papel pedra
Cartolina branca

Informações importantes:
 Todo material deverá constar o nome completo do aluno e turma.
 A entrega deverá ser feita no dia 19/01/18 na unidade respectiva do aluno.
 Os alunos deverão ter os materiais básicos para as atividades direcionadas para casa
 PAPEL SULFITE: Pedimos a gentileza em NÃO comprar papéis de baixa qualidade, para
não causar danos as copiadoras.



Evitar mochilas com rodinhas.

