LISTA DE MATERIAIS 2017
JARDIM I
02 cadernos pedagógicos quadriculados espiral 1cm X 1cm capa dura (grande)
01 maleta polionda com alça 40mm verde
02 colas líquidas
06 colas bastão
01 caixa de lápis de cor (colocar nome em cada lápis)
01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores (com a ponta resistente)
03 potes de massa de modelar (150g cada)
02 potes de tinta guache de 250 ml (cores variadas)
01 caixa de cola plástica 06 cores
01 tesoura sem ponta
01 estojo contendo: 01 borracha branca, 01 apontador com depósito e 02 lápis nº02
01 pincel chato nº16
01 avental para atividades com pintura
01 bloco de papel desenho 140g (Canson)
01 brinquedo pedagógico próprio para a idade
01 pacote de palitos de sorvete
01 livro de leitura próprio para a idade
02 revistas para recortes
Obs.: Encapar os cadernos com plástico leitoso VERDE e etiquetar os materiais com nome e série.

Materiais de higiene
02 toalhas de mão bordadas com o nome (01 para higiene e 01 para tinta)
01 caneca plástica
03 sabonetes líquidos infantis
02 cremes dentais infantis
01 escova de dente infantil (realizar a troca da escova a cada 3 meses)
03 caixas de lenços de papel
01 necessaire para guardar a escova, caneca e toalha
01 shampoo e 01 condicionador (para as aulas de Natação)

Aulas Extras
Roupa de ballet completa na cor rosa (para as meninas)
Kimono branco com faixa branca (para os meninos)
Atenção:
Com o intuito de facilitar a compra dos materiais escolares e procurar um melhor orçamento, não incluímos
na lista de materiais os de uso coletivo, para estes será cobrada uma taxa no valor de R$ 140,00.
Deverá ser adquirida no colégio até o início das aulas 01 agenda escolar personalizada, as apostilas Anglo
e Extra.
Em livrarias:
Livros de Inglês

Playtime A - Editora Oxford, Autora Claire Selby (ISBN 978-0-19-404654-1)
Workbook Playtime A - Editora Oxford, Autora Claire Selby (ISBN 978-0-19-404669-5)

