LISTA DE MATERIAIS
JARDIM I e II - INTEGRAL
Esta é a lista de materiais que serão usados pelo(a) aluno(a) durante as atividades pedagógicas
complementares do período da manhã para alunos matriculados no curso INTEGRAL.
Além dos materiais listados aqui, você deverá adquirir os materiais da lista do período parcial, que são
utilizados pelos professores do período da tarde.
Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a turma do aluno;
Manter uma troca de roupa na mochila;
A toalha de rosto será enviada para troca toda sexta feira ou quando se fizer necessário.
Para algumas atividades no decorrer do ano, se preciso for, serão solicitados materiais recicláveis.

Material de uso individual
1 Brinquedo adequado à faixa etária
1 Caixa de caneta hidrocor com 12 cores
1 Caixa organizadora (28 alt. x 18 com x 18 larg.)
com o nome da criança
1 Caixa de canetinha hidrográfica
1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
2 Caixas de massa de modelar (Soft 12 cores)
3 Potes de Tinta guache 250 ml – 1 amarelo, 1 azul
e 1 vermelho.
1 Caixa de cola colorida

HIGIENE E USO PESSOAL
1 pente ou escova de cabelos
1copo de aço inoxidável com o nome da criança
gravado (letra bastão)
2 cremes dentais
2 escovas de dente com capinha
1 nécessaire (com o nome da criança)
1 toalha de rosto com nome bordado
3 pacotes de lenço umedecido
2 caixas de lenço de papel

2 Colas bastão (grande)
1 Estojo grande (com 2 divisões)
200 Folhas de papel sulfite – branca
1 Pacote de lantejoulas grandes
1 Pasta polionda grossa AZUL
4 Pasta de papelão (AZUL) com grampo trilho
2 Pacotes de palito de sorvete (colorido)
1 Tesoura sem ponta com o nome gravado
1 Folhas de papel dobradura

LISTA DE MATERIAIS
JARDIM II - Parcial
Vocês estão recebendo a lista de materiais didáticos e de uso pessoal para o ano letivo de 2021. Algumas considerações importantes:

Prezar pela simplicidade dos materiais;

Evitar excessos, comprar apenas o solicitado;

Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a turma do aluno;

Manter uma troca de roupa na mochila;

A toalha de rosto será enviada para troca toda sexta feira ou quando se fizer necessário

Para algumas atividades no decorrer do ano, se preciso for, serão solicitados materiais recicláveis.

Material de uso individual
1 Agenda escolar espiral capa dura (um dia por página)
FORMATO 15X20
1 Apontador com depósito
1 Avental para pintura
2 Borrachas macias nº 40
1 Caderno de desenho grande 48 folhas sem seda
(CAPA DURA)
1 Caixa de cola colorida
2 Caixas de giz de cera (12 cores)
2 Caixas de lápis de cor (12 cores ou 24 cores)
3 Potes de tinta guache 250ml – 1 marrom, 1 laranja, 1
vermelho.
1 Caixa organizadora Grande (com o nome da criança)
2 Caixas de massa de modelar com 12 cores soft
3 Colas bastão 10 g
1 Conjunto de canetinhas (12 cores)
1 Fita adesiva transparente larga
1 Estojo grande com 3 divisões
3 Fita crepe larga
2 Folhas de cartolina – coloridas
2 Folhas de cartolina branca
2 Folhas de E.V.A (FANTASIA)

2 Folha de E.V.A (COR LISA)
2 Folhas de papel cartão (cor: opcional)
5 Folhas de papel dobradura (cor: opcional)
2 Folhas de papel laminado (cor: opcional)
200 Folhas de sulfite branca A4
100 Folhas de sulfite coloridas A4
5 Lápis preto
1 Livro de história infantil adequado à idade
4 Pastas de papelão com trilho: cor: Vermelho
1 Pacote de bexiga colorida com 50 unidades
1 Pacote de palito de sorvete com 100 unidades
1 Pacote de palito de churrasco com 100 unidades
1 Pasta plástica fina vermelha
1 Pasta polionda grossa vermelha 3,5 cm
1 Pincel nº 14
20 Plásticos tamanho ofício com furos
3 Potes de glíter (cor: opcional)
20 Prendedores de madeira
1 Tesoura sem ponta com nome gravado
1 Tubo de cola de 500g
100 Folhas de sulfite 40 K ( 42comx29,7 cm) espessura
120g/m tamanho A4
1 Novelo de lã (cor de sua preferência)

HIGIENE E USO PESSOAL

MATERIAL BILÍNGUE:

1 pente ou escova de cabelos
1 copo de aço inoxidável com o nome da criança gravado
(letra bastão)
2 cremes dentais
2 escovas de dente com capinha
1 nécessaire (com o nome da criança)
1 toalha de rosto com nome bordado
2 caixas de lenço de papel
2 pacotes de lenço umedecido

GREENMAN & the Magic Forest – pupil’s book level B
Autores: Marilyn Miller, Kareem Elliot and Sarah Mc Connell
ISBN 9788490368343
Edição Britânica - Ed. Cambridge University Press

VENDA DA APOSTILA
Dias: 10 e 11/12 (parcelado em 8x)
14 e 15/01 (parcelado em 6x)
sempre das 09h às 17h

UNIFORME

O uso da camiseta branca com a logomarca do Atlântico
Júnior é obrigatório.
Confecções:
Borges – (19) 3371-7099
Unisport – (19) 3432-6599
*outras confecções também podem vender a camiseta do colégio.

