CENTRO DE ENSINO CANDANGUINHO
Material Escolar – 2018
Jardim II




1 lancheira com o nome do aluno visível do lado externo (com 1 guardanapo de tecido e 1 guardanapo de papel)
1 agenda escolar CANDANGUINHO – Ed. Infantil (fornecida pela Escola)
1 pasta com alça

M ATERIAL PARA USO INDIVIDUAL QUE DEVE PERMANECER NA ESCOLA
(A SER ENTREGUE À PROFESSORA NA REUNIÃO DE PAIS E MESTRES)




















2 lápis grafite “grossos” e 5 lápis pretos nº 2
1 caixa de lápis de cor fino – 12 cores e 1 apontador com depósito para lápis fino
1 caixa de lápis de cor grosso – 12 cores e 1 apontador com depósito para lápis grosso
4 canetas hidrográficas pretas (ponta grossa)
1 caneta permanente preta
2 caixas de gizão de cera – 12 cores
1 estojo de hidrográficas grossas – 12 cores
1 estojo de hidrográficas fina – 12 cores
1 estojo de zíper
3 borrachas plásticas
1 pasta telada com zíper (245 x 330mm)
1 caderno de desenho espiral grande, sem seda, (96 fls não destacáveis)
4 tubos de cola bastão 10 g
1 tubo de cola branca 90 g
2 potes de massa de modelar 500g
1 tesoura sem ponta com nome gravado
2 blocos de papel criativo A4 120g
2 blocos de papel branco A4 120g

LIVRO DIDÁTICO ADOTADO NO JARDIM II:


Projeto ÁPIS Educação Infantil 3 – Dante e Noemi - Linguagens, Matemática, Natureza e Sociedade – Edição Reformulada – Ed. ÁTICA



Mundo Leitor* – Linhas da vida – Série Viagens – AVIÃO

O livro MUNDO LEITOR é adquirido exclusivamente
pelo site (https://ecommerce.bresa.com.br)
INGLÊS


Playtime B – Class book and Workbook – Editora Oxford (ISBN 9780194046558 / 9780194046701)

M ATERIAL ESCOLAR – ARTES / PROJETOS









1 folha de cartolina dupla face
2 folhas EVA estampado
1 folha de papel dobradura / fantasia
1 folha de papel celofane
1 folha de papel nacarado
2 folhas de papel laminado
1 folha de lixa nº 60
1 peça de papel crepom










4 folhas de E.V.A felpudo
6 folhas de E.V.A glitter
2 pincéis médios de formato chato
1 tubo de tinta para tecido expansível
3 m de TNT
50 palitos de picolé colorido
1 tubo de tinta para o rosto 25ml
1 pote de nanquim

ATENÇÃO!




Reunião de Pais e Mestres
Dia: 29/1/2018 (2a feira) – Sala de aula – entrega do material escolar de uso individual
Horários: 8h – turno matutino e 14h – turno vespertino
Início das aulas – 30/1/2018 (3a feira)

OBSERVAÇÕES:
 Todas as peças do uniforme e objetos de uso pessoal deverão estar identificados com o nome do aluno.
 Para a opção da entrega total dos itens de Artes, haverá um plantão nos dias 25 e 26/01, das 7h às 18h30, na quadra
coberta.



UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)
Macacão verde com logomarca
Jardineira quadriculada com logomarca
Bermuda quadriculada com logomarca
Camiseta branca com logomarca
Tênis e meia branca
Conjunto de agasalho em helanca azul com logomarca
Maiô / sunga e touca para Natação com logomarca

Obs.1: Por medida de segurança, não é permitido o uso
de sandálias e chinelos.
Obs.2: O aluno não poderá participar da aula de Natação
sem o uso da própria touca.
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