LISTA DE MATERIAIS 2022 - JARDIM 1
Prezados Pais,
Seguem informações referentes aos materiais a serem utilizados pelas crianças do JARDIM 1 ao
longo do ano de 2022.
Solicitamos atenção para alguns aspectos relacionados aos materiais escolares:
● Todos os alunos deverão usar garrafinha de água (squeeze) diariamente;
● Os materiais deverão ser etiquetados com nome completo do aluno.

Material Pedagógico
Material Didático: Apostila Pitágoras, Mind lab e Liv serão encaminhados para os pais e
adquiridos conforme circular específica.

Materiais que deverão ser providenciados pelos pais e entregues no primeiro dia de aula:

DISCRIMINAÇÃO

MOUSE AND ME! 2
Student's Book Pack
ISBN: 9780194822688

SUGESTÃO

AUTOR(A)

Disponível no site:
www.disal.com.br/criem

Mary Charringto e

EDITORA
Oxford

Charlotte Covill

Material Pessoal*
*Materiais que deverão ser providenciados pelos pais e entregues no primeiro

Quantidade

dia de aula:
Sacola de tecido (para o envio dos materiais pedagógicos no final de cada mês)

01

Camiseta de pintura (camiseta usada, pode ser do pai e ou da mãe)

01
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●
●
●

Mochila escolar - diariamente deverá conter:
Estojo com creme dental e escova;
Troca de roupa;

01

Lápis Grafite nº 2

02

Cola Bastão

01

Estojo com 3 divisórias

01

Borracha escolar

02

Canetinha Jumbo Triangular 12 Cores

01

Lápis de cor jumbo 12 cores

01

Tesoura sem ponta

01

Apontador com depósito

01

Lancheira escolar + toalha que deverá ser substituída diariamente + kit de talheres
Obs.: Para os alunos que não contratam o serviço SAPORE.

01

O MATERIAL FICARÁ NO ESTOJO E DEVERÁ SER REPOSTO SEMPRE QUE NECESSÁRIO.
Observação: Os pertences deverão ser enviados diariamente na mochila, sendo devidamente
identificados com o nome da criança.
Cabe a família, sempre que necessário, orientar o(a) aluno(a) em relação à reposição dos materiais
no estojo. É fundamental que ele esteja completo durante todo o ano letivo.

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.
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