LISTA DE MATERIAL - JARDIM II – 2022
MATERIAL ESCOLAR
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estojo completo com lápis preto, apontador com depósito e borracha macia;
garraﬁnha de água para ﬁcar na mochila;
estojo com zíper para higiene pessoal – contendo: 01 toalha de mão,
escova de dente, 01 creme dental;
jaleco para aulas de laboratório (Obrigatório).

Material a ser entregue no CESFA:

De 18 e 19/01/2022 (08h00 às 11h00//14h00 às 17h00)
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caderno pautado, capa dura – 96 folhas (grande);
revistas para recorte;
brinquedo ou jogo pedagógico (encaixe, quebra cabeça, memória, blocos lógicos, jogos de madeira) de acordo com a idade da criança;
caixas de massa de modelar macia; (12 unidades);
blocos de papel criativo Tilibra Paper Filipino - cores vivas; 06 cartelas de adesivos infantis autocolantes (ﬁguras pequenas);
tela 20x30;
cola branca de 90 grs.;
lápis pretos nº 2;
metro de papel contact transparente; 02 borrachas brancas e macias;
folhas de papel color set (01 -amarela, 01-vermelha, 01-estampado e 01 verde);
tesoura cortante sem ponta com o nome do aluno gravado;
avental de plástico;
caixas de lápis de cor com 12 unidades;
caixa de canetinhas hidrocor ponta grossa - 12 cores; 01 pasta plástica c/ abas e elástico (grande e ﬁna);
envelopes brancos para papel A3;
potes de tinta guache (01 -verde e 01-amarelo), com tampa ﬂip top;
caixa de giz de cera;
pacotes de palito de picolé (verde, amarelo); 03 metros de TNT vermelho;
pasta preta com 100 plásticos; 01 metro de feltro estampado;
papel crepom ( azul, verde);
unidades reﬁl de cola quente ﬁna;
folhas de papel scrapbook com estampa; 01 cartolina laminada prata ou dourada;
agenda escolar (livre escolha).

OBRAS LITERÁRIAS
1º Semestre: Beca com a cabeça nas nuvens (Infantil 5 Anos Eleva – incluso na coleção regular), Autora: Isabella Sá
2º Semestre: PÉ DE MOEDA, Ana Neila Torquato, Editora: Mais Ativos
MATERIAL DIDÁTICO
COLEÇÃO REGULAR Infantil – 05 anos – Eleva Educação
Coleção Crescer com Alegria e Fé – Educação Infantil (Nova Edição) - Volume 3 – Edinilce Duran e Glair Arruda (Ensino Religioso) - FTD
LEMBRETES
*Todo material escolar e uniforme deve ser marcado com o nome, a turma e o turno do aluno;
*O aluno deve trazer outra peça de roupa para troca em caso de emergência;
*O material de uso individual deve ser reposto, pela família, sempre que necessário;
Início das aulas: 25/01/2022.

,

Educando Fe e Vida na Paz e no Bem!

