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LISTA DE MATERIAL – JARDIM II - 2020
Material Individual
Escrita e Pintura:
A - 1 estojo completo contendo:
 6 Lápis preto no. 2;
 Borracha;
 Tesoura sem ponta;
 Apontador com depósito;
 1 cola bastão;
 Lápis de cor (24 cores);
 1 estojo de gizão de cera
 1 estojo de hidrográficas c/ 12 cores
 1 pincel com nome nº 10
 1 avental p/ pintura de plástico c/ nome ou
camiseta grande velha
 1 pct lenço umedecido para pintura
 1 touca para culinária de tecido
B- Cadernos e Pastas:
ATENÇÃO - Obrigatório seguir o modelo
abaixo:
 01 pasta plástica c/ elástico verde
 01 caderno de capa dura c/ 100 fls.
 01 cad. quadriculado(1x1) c/ 100 fls.(capa dura)
 02 cad. Pedagógico (pautas verdes) c/ 50 fls
(capa dura)
C - Material de Higiene:
 1 toalha de mão;
 1 escova ou pente p/ cabelo;
 1 copo plástico
 2 caixas de lenço de papel
Alunos do período integral devem trazer também
escova e pasta de dente.
D- Papelaria e de Ed. Artística:
Todo material de papelaria e de Ed.
Artística, de uso coletivo, é de
responsabilidade da escola.

 Taxa anual de R$ 120,00 00 será incluída:
R$ 60,00 no boleto escolar do mês de
fevereiro/2020 e R$ 60,00 boleto escolar do mês
de julho/2020
OU
 Retirar lista de papelaria e material coletivo
na secretaria da escola a partir de 13/01/2020
E – Agenda :
ATENÇÃO - Obrigatório usar a agenda
personalizada pela escola.
Valor R$ 30,00 (à venda na secretaria da
escola)

F- Livros:
Os livros didáticos e de Robótica deverão
ser comprados na nossa Unidade de Ensino
Fundamental, Colégio Angelus Domus, Avenida
Francisco Glicério 261, diretamente com a editora
FTD e LOGIC MINDS, dia 23/01/20. (9:0012:00/13:00-18:30).
OBS.: Entregar todos os itens, exceto material de
higiene, até dia 27/01/20 para organização da sala de
aula.
Encapar cadernos com papel contact verde liso.
Todos os materiais devem conter o nome e classe do
aluno.

ATENÇÃO
Início do ano letivo: 03/02/2020

ATENÇÃO
Início do ano letivo:
1º/02/2010

