Lista de Material Individual – Junior Kindergarten
Materiais que serão mantidos na mochila do aluno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Estojo de caneta hidrográfica 12 cores grossa (Sugestão: Pilot Junior 850);
1 Caixa lápis de cor Jumbo triangular 12 cores com apontador (Sugestão: Faber Castell);
4 Lápis grafite triangular Jumbo (Sugestão: Faber Castell);
1 Borracha macia;
1 Tesoura sem ponta (a qualidade da tesoura é fundamental para o bom desempenho nas
atividades de recorte. Sugestão: Mundial);
1 Estojo com duas ou mais divisões;
Garrafa de água (squeeze) – deverá ser higienizada diariamente;
Nécessaire contendo: escova de dente e creme dental – deverá ser higienizada
semanalmente;
Muda de roupa completa, inclusive meias, calçados e roupa íntima;
Casaco;
1 Embalagem de lenço umedecido;
1 Mochila para acomodar todos os pertences do aluno.

Materiais de uso individual que precisam ser identificados com caneta permanente: Mochila,
Squeeze, Kit escovação e Uniforme.
Materiais que serão mantidos na escola:
•
•
•

1 Caixa de lenço de papel;
1 Camiseta G com manga para pintura com nome – irá para casa semestralmente para ser
lavada.
Material do programa Maple Bear JK, a aquisição desse material deve ser feita através do site:
http://www.maplebear.com.br/store

Lembretes importantes:
Uniformes:
Todas as crianças devem vir devidamente uniformizadas diariamente.
Uniformes podem ser adquiridos nos seguintes endereços:
a. Escola – Rua José Felix de Oliveira, 1776 - Fone: 4702 -7295 ou pelo site:
http://chackonline.com.br/
b. É de responsabilidade dos pais a reposição ou troca do material de uso individual;
c. É importante que todos os pais e responsáveis tenham conhecimento das normas
escolares expressas no guia dos pais e do calendário escolar enviado por email e pela
agenda eletrônica – KidReports
Todo o material deverá conter nome e será verificado pelo professor no primeiro dia de aula.
Os materiais poderão ser repostos ao longo do ano, conforme a necessidade.

