Materiais que ficarão na caixa de sapato:






JARDIM II – EDUCAÇÃO INFANTIL
PEDAGÓGICO






Obs.: Aproveitar materiais do ano anterior, sempre que
possível.
Materiais que ficarão no armário da sala:





























100 folhas A4 sulfite 60
02 folhas A4 adesivas
01 pacote com 24 folhas de papel colorido A4210x297mm (sugestão: Canson)
03 folhas de desenho A3 - 297x420mm (sugestão:
Canson)
01 rolo de fita crepe larga (sugestão: 3M Scotch
38mmx10m ou Winner 50mmx50m)
01 kit de forminhas para brincar com a massa de
modelar
01 novelo de lã simples, para alinhavo (cor a
escolher - sugestão: Cisne ou Pinguim)
01 jogo didático apropriado para a idade: xadrez,
dominó (número, letras), memória, quebra-cabeça
de 100 peças, trilha, dama, resta 1, Tapa certo,
Lince, Engenheiro, Lego ou outros
01 utensílio doméstico a escolher (panela, formas

(pequenas), peneira, funil, colheres, escorredor
de massa, pinça) novo ou usado
01 brinquedo da preferência da criança: carrinho
Hot Wheels, bonecos super-heróis, pista de
carrinhos, kit salão beleza, kit médico, bonecas
pequenas ou outros
01 kit de jardinagem ou de praia para criança
01 bambolê (resistente)
01 flauta doce, modelo Germânica, marca YAMAHA,
para aula de Música
01 pasta de plástico com elástico, para as aulas de
Inglês
01 pasta de plástico, para o livro da Biblioteca
01 pasta de plástico grampo trilho, para o relatório
de aprendizagem
01 bandeja de isopor
01 toalha de rosto para punção (pode ser usada)
01 caixa de camisa forrada com papel pardo, para
guardar os trabalhos
01 metro de contact transparente
01 pacote de palitos de picolé
Sementes diversas e variadas (de frutas, árvores ...)
01 caixa de lenços de papel
01 pacote de guardanapos de papel
01 pacote/balde de lenços umedecidos






01 caixa de sapato forrada com papel pardo para
guardar os materiais
02 lápis pretos de escrever
01 borracha branca média
01 apontador de plástico simples (sugestão: FaberCastell)
01 jogo de canetinha 12 cores - ponta fina vai e
vem (sugestão: Faber-Castell)
01 caixa de lápis de cor ponta fina – 12 cores
(sugestão: Faber-Castell ou Norma)
01 pincel chato nº 12

01 pote de tinta têmpera guache 250ml (adquirir
a
após orientação na 1 reunião com Pais)
01 pote de massa de modelar soft 180g (sugestão:
Acrilex – cor a escolher)
02 tubos de cola 90g (sugestão: Polar)
01 tesoura sem ponta e sem enfeites (sugestão:
Tramontina)
01 estojo para organizar o material
01 caixa de giz de cera

LIVRO DE LITERATURA
- Para o trabalho específico de leitura, um livro de
Literatura Infantil, sendo de aquisição obrigatória,
conforme orientação do Colégio. Informações específicas
a
na 1 reunião com Pais.
ROBÓTICA EDUCACIONAL
O material da Robótica Educacional
será adquirido no Colégio. Os boletos
serão emitidos com vencimento a
partir de fevereiro de 2022.

ENGLISH STARS
O material do Litlle Stars 3 será
adquirido no Colégio, sendo o
investimento debitado em boleto.

OBSERVAÇÕES
1- Todos os materiais devem vir identificados com o
nome da criança.
2- Os materiais têm marcas sugeridas, em função da
qualidade, durabilidade, fácil manuseio e não
toxicidade.
3- Para repor o que se extinguiu com o uso diário, será
solicitado novo material, sempre que necessário
4- Os materiais devem ser entregues na sala do Jardim
II, no período de 08 a 10/02/2022.

