TURMA: JARDIM I ( 4 anos )
MATERIAIS DIVERSOS:
QT

ESPECIFICAÇÃO

04

Classificadores de papel com trilho AZUL

02

Livros de literatura infantil adequados a faixa etária

01
02
01
01
02
xx
01
01
01
02

Caixa de pizza grande vazia
Brinquedos educativos adequados a faixa etária ( quebra-cabeça, jogos de montar, ...)
Tesoura sem ponta nomeada
Pasta polionda tamanho ofício AZUL ou Decorada
Caixas ou potes de massa de modelar
CADERNOS: 1 de desenho, 1 de pauta, 1 quadriculado e 1 de brochura ( de preferencia grande e capa dura )
Agenda escolar ( a escola dispõe de um modelo personalizado – opcional )
Avental plástico nomeado
Metro de tecido ( meio metro de algodãozinho e meio metro de chita )

02
02
02
02
01
02
xx
01
01
01
xx

Potes de tinta guache ( azul e pêssego )
Metros de TNT azul
Pacotes de papel sulfite azul
Caixas de lápis de cor
Caixa de giz de cera
Conjuntos de hidrocor
06 lápis, 4 borrachas e 4 apontadores
Novelo de lã ( qualquer cor )
Caixa de cola colorida com gliter ( com 6 unidades )
Potinho de Pinta cara
Papéis ( 2 cartolinas, 2 dupla-face, 2 cartonados, 1m de papel madeira pardo e 2 emborrachados )

Pincéis para pintura ( nº 10 e nº 12 )

MATERIAL PESSOAL:
QT

ESPECIFICAÇÃO

01

Copo com nome gravado

01

Prato com nome gravado

01
01
01
02
01
02

Colher com nome gravado
Toalha de mão com nome bordado
Vasilha plástica pequena com tampa azul para colocar o alfabeto móvel
Escovas de dente com protetor e com nome gravado
Pente ou escova com nome gravado
Cremes dentais infantis

FARDAMENTO:
Bermuda, camiseta, camisa – adquirido no Colégio Dínamo ou na Fênix.
Sandália colegial ( preta, marrom ou azul marinho ).
MATERIAL DO PROJETO UNO INTERNACIONAL – Obrigatório

