Colégio Adventista de Vitória – 2021
Lista de Material Escolar – Jardim II
Materiais que deverão permanecer na mochila do(a) aluno(a):
(Os itens consumidos ao longo do ano, deverão ser repostos).

02 - Apontadores com depósito;
02 - Borrachas brancas, grandes;
01 - Estojo escolar;
03 - Lápis jumbo (Favor não enviar lapiseira);
01 - Tesoura s/ ponta;
01 - Lápis de cor 12 cores- caixa grande;
01 - Pasta com elástico (plástica fina) – uso exclusivo do aluno;
01 - cola líquida (para uso individual);
01 - cola bastão (para uso individual).
Opcional: 01 Squeezer + Kit higiene: escova, creme dental e toalha de mão para uso diário.
Materiais para deixar na sala de aula:
01 - Tinta guache 6 cores (caixa);
01 - Lápis de cor 12 cores- caixa grande;
01 - Pincel – nº 12;
01- Caixa giz de cera 12 cores (grosso);
01 - Caderno de desenho grande capa dura 48fl;
01- Caderno 48 folhas brochurão, capa dura;
04 - Massas de modelar (caixa com 12 unidades, base de amido);
01 - Camiseta branca, lisa, básica, grande (que cubra todo o uniforme) para ser usada em atividades
artísticas.
Todos os itens devem vir devidamente etiquetados com nome completo do aluno.

CÓDIGO

LIVRO

MODELO/EDITORA QTD

PREÇO

16593

SIE - Educação Infantil - ( 4 anos) 1º Semestre

CPB

152,50

16594

SIE - Educação Infantil - ( 4 anos) 2º Semestre

CPB

152,50

6460

Bíblia para Crianças

CPB

92,40

Coleção 1,2,3... It´s Story Time – 4 anos – 7 vol

CPB

1,2,3... It´s Story Time – Activity Book – 4 anos

CPB

6268

Aventura das Letras

CPB

18110

Abecedário

CPB

•

Todos os livros deverão ser etiquetados pelo lado de fora com nome completo do aluno.
Os didáticos ficarão armazenados na escola e paradidáticos em casa.

•

Os Materiais serão recebidos no Colégio entre os dias 25 a 29/01/2021, das 8h às 16h.

•

UNIFORME: O uso do uniforme completo (calça/bermuda ou Short saia, camisa, agasalho e
tênis) é obrigatório, também em atividades externas ou atividades realizadas no colégio no
contra turno escolar.
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26,80

