LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
Early Years - Kinder II / Educação Infantil – Jardim II
MATERIAL INDIVIDUAL/ Individual supplies

Qtd
/Qtt

Estojo com 3 divisórias / pencil case with zipper and 3 divisions
Apontador duplo / Double sharpener
Borracha branca / White eraser
Lápis grafite - jumbo / Graphite pencil - jumbo
Caixa de giz de cera com 12 cores / Crayon box with 12 colors
Caixa de lápis de cor - 12 cores / Color pencil box - 12 colors
Conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores / Set of markers with 12 colors
Necessaire / Necessaire
Escova dental / Toothbrush
Creme dental / Toothpaste
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Lenço umedecido pct / Baby

1
1

wipes package
Camiseta grande para aula de artes / Large t-shirt for art class
Caixa de lenços de papel / Box of paper tissue
Cola bastão 20g / Stick glue 20g
Cola líquida 110ml / Liquid glue 110ml
Livro de história em inglês para a Biblioteca de sala (para 5-6 anos) / Story book in English for the

1
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classroom library
Pasta poliondas A4 25 mm / Poliondas folder A4 25 mm
Pasta aba elástico A5 fina/ Thin elastic flap folder A5

1
1

Squeeze – diariamente na mochila / Squeeze

1

- daily in backpack
Tesoura sem ponta (com nome gravado) / Scissors for kids (with the name)

Obs:
- Todos os livros, cadernos e materiais de uso individual, deverão ser entregues
ao professor da sala devidamente etiquetados com nome completo e série do
aluno.
- Separar a entrega do material coletivo do individual. Este último, estará dentro
da mochila do aluno no primeiro dia de aula e o coletivo deverá ser entregue na
_____________.
- Qualquer outros possíveis materiais para projetos e/ou datas comemorativas,
serão solicitados durante o ano letivo e deverão ser entregues ao professor nas
datas especificadas em comunicados.
- Os materiais deverão ser repostos pelos pais, sempre que solicitados,
durante o ano letivo.
- A pasta poliondas A4 25mm, será utilizada para a entrega das atividades
ao final de cada trimestre. Sendo assim, a mesma, deverá retornar ao
professor para arquivamento das atividades seguintes no decorrer no ano
letivo

Obs:
All books and notebooks and individual materials should be labeled with full name and
student class identification. Deliver them to the teacher in the first day of class. They
should be separated from art’s material.
Any other material requested by the teachers must be delivered in the informed date
The materials must be replaced by parents, if there is a need, during the school year.
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