COLÉGIO LUIZ BLANCO
LISTA DE MATERIAIS – 2019
JARDIM II
OS MATERIAIS ABAIXO SÃO DE USO DIÁRIO E, PORTANTO, DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS COM O NOME COMPLETO E NÍVEL DO ALUNO





















01 caixa de giz de cera – Curton 15 cores
Atenção
01 caixa de lápis de cor
01 caixa de canetas hidrocor
Vide - verso
03 lápis pretos nº 02
01 borracha branca e macia
02 apontadores simples com depósito
01 pasta de plástico com Romeu e Julieta de plástico – tamanho ofício (para Portfólio) – só para alunos
novos
06 romeu e julieta de plástico
01 caderno de desenho 96 folhas (grande)
01 pasta de plástico polionda de 5 cm com elástico (para Atividades)
01 pasta de plástico polionda de 2 cm com elástico (para Lição de Casa)
02 estojos com zíper (um para lápis, borracha etc. e outro para lápis de cor e canetinha)
01 tubo de 35 gr. de cola branca
04 colas bastão pequenas
01 tela para pintura tamanho 30x30
01 tesoura pequena, sem ponta e com o nome gravado
02 gibis novos ou usados em bom estado
01 revista (usada) para recorte em bom estado
Jornal (em bom estado)
01 camiseta de adulto para utilização durante as atividades plásticas (não precisa ser nova)

OBS.: os lápis, canetas e gizes deverão ser identificados um a um, com
esparadrapo
Deverá ser enviado diariamente na mochila:
 01 troca de roupa reserva de verão e/ou inverno (substituir conforme o uso)
 01 troca de calçado reserva
 01 saco ou sacola plástica para roupas sujas (substituir conforme o uso)
Deverá ser enviado diariamente na lancheira:
 01 toalha de mão (deve ser trocada diariamente)
 01 garrafinha ou squeeze com água (deve ser lavada diariamente em casa)
 01 escova de dente com caixinha (trocá-la sempre que necessário)
 01 creme dental (substituí-lo sempre que necessário)
Observações importantes:
 Avaliar a qualidade dos materiais.
 Os alunos deverão ter cola, tesoura, lápis etc. para a realização da lição de casa.
 Colabore com a nossa organização entregando a lista de materiais completa.
 Caso os alunos já possuam os materiais solicitados, os mesmos poderão ser reutilizados.
 Os materiais de uso individual deverão ser repostos sempre que necessário.
 Fica em aberto (opcional) a quantidade de lápis de cor, canetinhas nas caixas.
 Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula (28/01/2019).
Largo Três de Maio, 88 – Vila Pires – Santo André – São Paulo
Fone/Fax: 4972-1058
contato@colegioluizblanco.com.br

Livros Didáticos /2019 – Jardim II



Bebop 3 – Student’s Book
Editora: Macmillan
Autores: Lorena Peimbert e Myriam Monterrubio



Coleção Alecrim 3 – 5 a 6 anos
Editora SM
ISBN: 9788576757993

Obs: Todos os livros deverão estar encapados e etiquetados.

Parceria com a Livraria abaixo:

Livraria Affonso e Castellano
Rua das Bandeiras, 416 – Bairro Jardim - Santo André.
Tel.: 4432-3832

