
 

IMPORTANTE: o professor falará individualmente com cada família e informará 

quando os materiais deverão ser enviados à Escola. 

Lista de Material/Eventos Pedagógicos 2022  
Jardim 

MATERIAL BÁSICO 
 

1 - Avental de pano para aquarela e culinária (nome marcado). 
1 - Caixa de lenços de papel. 
1 - Estojo contendo escova de dentes. 
1 - Creme dental (sugestão: Weleda). 
1 - Pacote de lenços umedecidos. 
1 - Sapatilha de Euritmia (consultar o professor antes da compra).  
1 - Pantufa de lã ou pano (nome marcado). 
1 - Galocha (sem personagem). 

 

ACESSÓRIOS 
 

O aluno deverá trazer diariamente uma mochila de pano com: uma troca de roupa 
completa (blusa manga longa, blusa manga curta, calça, meias e sapatos). 

 
AS ROUPAS DEVERÃO VIR MARCADAS COM O NOME DO ALUNO 

PASSEIOS 

Durante o ano na É poca de Páscoa ou Primavera o Jardim da Infância faz um 
grande encontro. 

 Caso o passeio tenha um custo, ele será dividido entre as familias. 
 

EVENTOS ANUAIS 
 

Nas Festas do ano (Páscoa, Primavera e Natal) é solicitado que as famílias 
cooperem com lanche coletivo. 

As Festas de São João e Bazar são eventos anuais de toda comunidade escolar, 
portanto os pais contribuirão nestas ocasiões em espécie/produtos, conforme disposição 
da sala. 

 Valor aproximado de cada Festa - R$ 40,00. 
 

PERÍODO DA TARDE 
 

As crianças que ficam no Período Integral deverão trazer na mochila uma troca de 

roupas completa a mais e uma escova de dentes para ficar na Escola. 

 

TODO O MATERIAL DEVERÁ VIR NA MOCHILA COM O NOME DO ALUNO 
 

 
 

 
 

 

 

Observação: acessórios, passeios e eventos anuais seguirão as normas e 
orientações expressas nas diretrizes e cuidados vigentes no momento, as 

alterações serão informadas com antecedência. 



Sugestão de locais para compra de materiais: 
 

 Lojinha Waldorf Jasmim Manga - Ana 96861-6514 

 Materiais em tecido - D. Catarina 99562-2483 

 Aventais, saquinhos (Trabalhos Manuais e sapatilha), estojos e mochilas de pano, capa 

para flauta e necessaire - Tia Lena 97081-6350  @tialeninhalira 

 Mochila e lancheira (tecido) - Soraia Biluca 98609-3068 ou crafesteiras@gmail.com 

 Sapatilhas de Euritmia: Capézio – www.capezio.com.br ou Só Dança – 

www.sodanca.com.br 

 

 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk00yi0e23GZ5JNMweQpTA9yOmhw9oA:1628521823144&q=como+escreve+necessaire&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjdu5vGnKTyAhWApZUCHT-2DbEQBSgAegQIARA7
mailto:crafesteiras@gmail.com
http://www.capezio.com.br/
http://www.sodanca.com.br/

