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LISTA DE MATERIAIS
Jardim

 Materiais de 2018 em bom estado podem ser reaproveitados em 2019.
 Outros materiais serão solicitados ao longo do ano, de acordo com o projeto bimestral.
 Todos os materiais de uso pessoal devem estar com o nome da criança.
 Solicitamos que as escolhas não valorizem itens de consumo e mídia.
 De preferência, usar materiais naturais (tecido, couro, metal).
 O calçado deve ser sem salto.
 A criança deve vir à escola usando roupas confortáveis todos os dias.
 Itens para dias de chuva devem ser trazidos apenas nos períodos necessários.
 Em caso de dúvida, consulte os professores ou a secretaria.

Qt. Item

1 Capa de chuva

1 Guarda-chuva

1 Toalhinha de rosto (a ser trocada toda semana)

1 Pantufa ou calçado para dentro da escola

1 Par de botas de chuva

1 Chapéu ou boné

1 Toalha e roupa de banho (para dias quentes)

1 Repelente e protetor solar

1 Pote ou bolsinha sem ilustrações de mídia para a fruta que deve ser trazida diariamente 

1 Avental para oficinas de culinária

1 Mochila (Sem ilustrações de mídia, preferencialmente de tecido.)
Essa mochila irá acompanhar sempre a criança contendo roupas sobressalentes adequadas à estação 
do ano e ao clima do dia, considerando que possa ser necessário agasalhar melhor a criança, ou trocar 
de roupa, além dos materiais pessoais necessários.

1 Pasta A3 (com alça)

2 Pasta grampo trilho papelão capa preta

1 Agenda escolar simples ou caderno para recados (sem item de mídia)

1 pasta grampo trilho transparente 

MATERIAIS DE USO COLETIVO
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1 colher de pau / utensílios de madeira

4 Panelinhas, pratinhos e copinhos de METAL (para uso na PRACINHA)

100 folhas sulfite A4

100  folhas Sulfite A3

1 bloco ou pacote de color set colorido

1 rolo grande de fita crepe larga

1 tesoura de cabo preto e ponta redonda

1 cola líquida branca grande

1 rolo de barbante colorido grosso

1 pacote de velas comum ( coloridas: azul/ amarela/vermelha/verde/branca

1 pacote de velas pequenas ( réchaud)

1 metro tecido de chita

5 novelos de lã (de preferência de lã natural)

1 Jogo de mesa (exemplo: quebra-cabeça, dominó de quantidades, blocos de construção)

1 Conunto de giz de cera de qualidade

PARA USO NO REPOUSO

1 Roupa de cama (com lençol de baixo de elástico, lençol de cima, travesseiro e fronha)

1 Sacola de pano para trazer e levar as roupas de cama ( que será ENVIADA para HIGIENIZAR 
conforme a COMBINAÇÃO da PROFESSORA), estas devem RETORNAR LIMPAS na 
SEGUNDA-FEIRA.

1 Colchinha leve / 1 Cobertor ( CONFORME A ESTAÇÃO E O CLIMA DO MOMENTO)
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