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MATERNAL

OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.

Manter na bolsa:
1 troca de roupa
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 toalha pequena
1 agenda escolar (1 dia por folha)

300 folhas sulfite A4 (Sugestão: chamex)
20 fls de sulfite A4 40 g
1 pacote de lumi papers – A4
1 cx de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo ou de sua preferência
1 apontador com depósito tubo para lápis jumbo
1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa jumbo triangular ou de sua 
preferência
1 pasta A3
1 caixa plástica do tamanho 40x27
2 colas gel dois bicos ou cola branca 90g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 cx de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
1 jogo de 6 colas coloridas (sugestão: faber castell)
1 jogo de 6 cores de guache – (sugestão faber-castell lavável)
1 pincel redondo n. 20 
1 tesoura sem ponta
2 jogos de massinha de modelar (sugestão: faber-castell)
1 rolo de durex colorido
1 cartolina branca
2 folhas de papel pardo
1 folha de papel laminado: dourado
1 esponja de banho para Artes
1 trincha (pincel)
1 rolinho de espuma peq (pintar parede)
1 jogo de pintura a dedo
1 rolo pequeno de barbante 
2 fitas crepe
1 fitão transparente
1 caneta permanente preta
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JARDIM I

OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.

Manter na bolsa:
1 troca de roupa
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 toalha pequena
1 agenda escolar(1 dia por folha)

300 folhas sulfite A4 (Sugestão: chamex)
20 fls de sulfite A4 40 g
1 pacote de lumi papers – A4
1 cx de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo ou de sua preferência
1 apontador com depósito tubo para lápis jumbo
1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa jumbo triangular ou de sua 
preferência
1 pasta A3
1 caixa plástica do tamanho 40x27
2 colas gel dois bicos ou cola branca 90g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 cx de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
1 jogo de 6 colas coloridas (sugestão: faber-castell)
1 jogo de 6 cores de guache – (sugestão faber-castell lavável)
1 pincel redondo n. 20 
1 tesoura sem ponta
2 jogos de massinha de modelar (sugestão: faber-castell)
1 rolo de durex colorido
1 cartolina branca
2 folhas de papel pardo
1 folha de papel laminado
1 esponja de banho para Artes
1 trincha (pincel)
1 rolinho de espuma peq (pintar parede)
1 jogo de pintura a dedo
1 rolo pequeno de barbante colorido
2 fitas crepe
1 fitão transparente



1 caneta permanente preta
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JARDIM II

OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.

Manter na bolsa:
1 troca de roupa
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 toalha pequena
1 agenda escolar (1 dia por folha)

2 cadernos criativo ou brochurão capa dura – 96 fls
4 ecolápis grafite supersoft black ou lápis grafite n. 2
2 borrachas supersoft ou brancas
1 apontador com depósito tubo
1 alfabeto móvel de EVA
300 folhas sulfite A4 (Sugestão: chamex)
20 fls de sulfite A4 40 g
1 pacote de lumi papers – A4
1 cx de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo ou de sua preferência
1 apontador com depósito tubo para lápis jumbo
1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa jumbo triangular ou de sua preferência
1 pasta A3
1 caixa plástica do tamanho 40x27
2 colas gel dois bicos ou cola branca 90g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 cx de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
1 jogo de 6 colas coloridas (sugestão: faber-castell)
1 jogo de 6 cores de guache – (sugestão faber-castell lavável)
1 pincel redondo n. 20 
1 tesoura sem ponta
2 jogos de massinha de modelar (sugestão: faber-castell)
1 rolo de durex colorido
1 cartolina branca
2 folhas de papel pardo
1 folha de papel laminado: dourado
1 esponja de banho para Artes
1 trincha (pincel)
1 rolinho de espuma peq (pintar parede)
1 jogo de pintura a dedo
1 rolo pequeno de barbante colorido
2 fitas crepe
1 fitão transparente
1 caneta permanente preta



1 gibi
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JARDIM III

OBS.: Todo material deve vir marcado com o nome do aluno.

Manter na bolsa:
1 troca de roupa
1 escova de dente
1 pasta de dente
1 toalha pequena
1 agenda escolar (1 dia por folha)

2 cadernos criativo ou brochurão capa dura – 96 fls
4 ecolápis grafite supersoft black ou lápis grafite n. 2
2 borrachas supersoft ou brancas
1 apontador com depósito tubo
1 alfabeto móvel de EVA
200 folhas sulfite A4 (Sugestão: chamex)
20 fls de sulfite A4 40 g
1 pacote de lumi papers – A4
1 cx de 12 cores de lápis de cor ecolápis jumbo ou de sua preferência
1 apontador com depósito tubo para lápis jumbo
1 jogo de canetas hidrocor ponta grossa jumbo triangular ou de sua preferência
1 pasta A3
1 caixa plástica do tamanho 40x27
2 colas gel dois bicos ou cola branca 90g
2 folhas de E.V.A. com gliter
2 folhas de E.V.A. – cores sortidas
2 folhas de E.V.A. fantasia
1 cx de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência
1 jogo de 6 colas coloridas (sugestão: faber-castell)
1 jogo de 6 cores de guache – (sugestão faber-castell lavável)
1 pincel redondo n. 20 
1 tesoura sem ponta
2 jogos de massinha de modelar (sugestão: faber-castell)
1 rolo de durex colorido
2 cartolinas (1 branca e 1 colorida)
2 folhas de papel pardo
1 folha de papel laminado
1 jogo de pintura a dedo
3 folhas de papel cartão 
2 folhas de papel dobradura
2 fitas crepe
1 fitão transparente
1 caneta permanente preta
1 gibi e 1 revista


