Matriz: Rua Alencar Araripe,1301 –Sacomã/SP
Unidade II: Rua Boiçununga, 189 – São João Clímaco/ SP
Unidade III: Rua Salvador Pedroso, 92 – Sacomã / SP
Unidade IV: Avenida Patente, 654- Jardim Patente/ SP
Unidade V: Rua Marechal Pimentel, 380 – Sacomã /SP

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - JARDIM II
Esta é a lista do material escolar, que cada aluno(a) deverá ter. Por favor, atendam exatamente a quantidade indicada, para que não haja
excesso ou falta. Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pelo(a) aluno(a). A entrega do material deverá ser feita
cada um em sua unidade, a partir do dia 14/01/2020 em um saco plástico fechado com o nome completo do(a) aluno (a) e ano/série
para conferência.

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020

MATERIAL INDIVUDUAL
(enviar na mochila no 1ºdia de aula)

01 Caixa de Giz de Cera (12 cores)
06 Lápis Pretos Nº2
02 Borrachas brancas (Macia)
01 Tesoura sem ponta
01 Conjunto de Canetinha Hidrocor – Jumbo (12 cores)
01 Caixa de Lápis de Cor Jumbo (12 cores)
01 Plástico para forrar a carteira 60x70 (vermelho)
01 Apontador (duplo)
01 Estojo Escolar com três divisórias
01 Caderno de Caligrafia pauta Azul (brochura)
01 Caderno de Linguagem (brochura)
01 Caderno Quadriculado 1x1 (brochura)
01 Livreto paradidático com imagens coloridas (mínimo
25 páginas) para biblioteca da sala de aula.
03 Pastas com elástico (vermelho)
01 Brinquedo Pedagógico ( para idade de 5 anos)
1 brinquedo para socialização ( ex: boneca,
carrinho, panelinha..)
01 Camiseta adulto p/ pintura
02 Colas bastão
02 Colas líquida
grande
1Escova de Dente ( c/
protetor)
01 Creme Dental
Infantil
01 Toalhinha de Mão com nome
01 Estojo simples ou um Nécessaire
(para guardar o material de higiene)

OBS: A agenda personalizada será
vendida na própria unidade no dia 03/02
Início das Aulas: 03/02/2020

MATERIAL PARA SER ENTREGUES NA ESCOLA

01 bloco de canson A3 colorido
03 folhas de papel kraft
02 papel pedra
03 envelopes Branco ( grande)
01 saquinho de Pena
100 folhas de papel sulfite (amarelo)
02 rolo de Fita dupla face
20 sacos Plásticos c/ 4 furos Tamanho Ofício
01 Pacote de Palito de Sorvete verde
02 Caixa de Massa de Modelar soft (POTE 6 unidades)
01 Pincel Nº10 (Chato e Redondo)
01 fita Durex (largo)
01 fita Crepe (largo)
01 folha de etiqueta 6187
01m TNT amarelo e 1m TNT rosa
01 Bloco de color set (cores sortidas)
20 Folhas de Canson A4 - Branca
500 folhas de Sulfite A4 – Branca

10 folhas de E.VA (azul , verde, amarelo, laranja , bege, preto, rosa,
vermelho, branco, marrom )
02 Tinta de tecido (variados)
02 Folhas de Color Set (variadas)
01 folhas de Papel Cartão (variados)
01 Caixa de Tinta Guache
01 caixa de Cola Gliter
02 folhas de papel Celofane (variadas)
01 caixa plástica transparente retangular com tampa (para guardar os
materiais do aluno) Altura: 10cm/Largura:19cm/comprimento:31 cm.

02 Caixas de Lenço de Papel
01 Álcool em gel 500ml –Ficará no armário
do Professor
03 Panos multiuso Perfex
01 Foto 10x15 da Fámilia
01 almofada 30x30 (preta) – para contação
de história

Richmond Solution transformação bilíngue!
Venda com a editora.
Edital para compra em Janeiro, acompanhar pelo site
www.richmond.com.br

Avisos Importantes:
- O uso do uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula. (bordar ou escrever com tinta de tecido o nome do aluno)
- Todo o material deverá conter o nome completo e série/ano do (a) aluno (a) .
- Os livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados.
- Os pais deverão ficar atentos quanto à reposição de materiais do aluno.
- Manter na mochila uma troca de roupa reserva devidamente identificada: camiseta, calça/short, 01 par de meias, 02 calcinhas/cuecas.
Sugestão para compra de materiais com empresa parceira: Bazar Paulinho / 11-2946-1432 – Estrada de São João Clímaco, 577

