Curso: Jardim (completando 4 anos até 31/03)
Relação do Material - Ano: 2021
Início das aulas: 02/02/2021
Entrega do material: NO COLÉGIO, NA VOLTA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
PAPELARIA:
-

01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande (1 folha para cada dia).
03 tubos de cola – Tenaz - 225 gramas.
01 tubo de cola bastão – Pritt – 40 gramas.
01 caixa de massa para modelar, 6 cores – marca Uti Gutti.
01 caixa de tinta Tempera Guache 12 cores, 60ml - Acrilex.
01 caixa de lápis de cera, Gizão, 12 cores. – 01 para cada trimestre.
02 caixas de lápis de cor Triangular Jumbo, 12 cores – da marca Faber Castell – 01 para cada
trimestre.
02 lápis pretos, triangular grosso.
01 borracha.
01 apontador.
02 estojos de canetas hidrográficas, 12 cores – ponta fina - Faber Castell – 01 para cada
trimestre.
01 tesoura sem ponta (de boa qualidade).
01 rolo de fita crepe.
01 pasta Polionda – com 3 cm de altura (tipo maletinha) – qualquer cor ou desenho.
01 caderno de desenho – tamanho grande – espiral – 96 folhas (s/seda), etiquetado.
02 pincéis - 01 grosso e 01 fino.

USO COLETIVO:
- 01 caixa de tinta cola - 6 cores.
- 01 bloco de Lumi Papaer – Creative – A4.
MATERIAIS DIVERSOS:
- 01 “nécessaire” (repor quando houver necessidade).
- 01 copo plástico, inquebrável e pequeno (sem tampa).

- 01 creme dental, infantil (deverá ser reposto a medida do necessário).
- 01 escova de dentes, infantil (deverá ser reposta a medida do necessário).

- 01 toalha de mão, pequena (identificar com o nome do aluno).
- 01 guardanapo de pano (bordar o nome) – deverá ficar na lancheira, para o lanche.

OBS.: Toda 6ª feira irão para casa, para serem higienizados:




Escova de dentes;
Avental;
Toalha de mão.

 INGLÊS
Projeto Perto Bilingue: introdução do Inglês através de atividades.
Custo: 10 parcelas de R$49,00 – Valor pago através de boleto bancário, de março a
dezembro/2021.
O material e os boletos serão entregues no início das aulas.
ALUNOS DO CURSO INTEGRAL
- 01 caderno de desenho grande – espiral – 96 folhas (sem seda), etiquetado (para o ano todo).

Material a ser adquirido na NA LOJA DO COLÉGIO
- 01 avental.

Poderá ser usado o do ano anterior.

- 01 sacola de tergal, grande.

Identificar com o nome do aluno.

- 01 sacola de tergal, pequena.
- 03 apostilas de Coordenação Motora – 1 por trimestre.
- 03 apostilas de Matemática – 1 por trimestre.

OBS.: Caso seja necessário, outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano.

Feliz Ano Letivo!
A Coordenação.

