
Lista de Material – Jardim ll 2020
QTD DESCRIÇÃO

1 Caderno de Brochurão Capa dura (grande) 48 folhas cor: azul
1 Caderno de Caligrafia Brochurão (grande)
1 Caderno de Cartografia (grande) capa dura 48 folhas
1 Jogo pedagógico (monta-monta, quebra-cabeça, jogo da memória, pino mágico, alinhavo, jogos de

encaixe)
2 Brinquedo de faz de conta baixo valor (kit medico, cozinha,construtor,mercadinho etc)
1 Pacote de folha de sulfite branco - 500 folhas
1 Pacote de Color set A4
1 Caderno quadriculado 48 folhas cor: azul
2 Borrachas
2 Apontador com depósito
1 Estojo com 2 divisões
2 Caixa de caneta hidrocor 12
1 Bloco de canson A4.
2 Caixa de lápis de cor Triangular
6 Lápis grafite
1 Tesoura sem ponta
1 Camiseta adulto (usada) com nome (para aulas de Arte)
1 Pincel Tigre nº 14 – grosso
1 Caixa de tinta guache com 6 cores
1 Caixa de cola colorida com 6 cores
1 Caixa de cola colorida com glitter
1 Rolinho de pintura
1 Tela para pintura 20 x30
3 Tubos de cola branca 90g
4 Tubos de cola em bastão 40g
2 Rolos de durex pequeno colorido (Cores diversas)
1 Rolo de fita crepe
1 Pacote de estrelinhas grandes
1 Pacote de pena colorida
1 Pacote de olhos de boneca com 30 unidades
3 Pacotes de lantejoulas grandes
2 Pacote de palito de sorvete colorido
4 Potes de glitter
4 Potes de massas para modelar grandes.
1 Lixa para madeira

20 Plástico 4 furos (grosso)
3 Bastões de cola quente grosso
3 Bastões de cola quente fino
4 Folhas de Celofane nacarado
5 Folha de EVA (cores variadas)
3 Folhas de Eva de glitter (cores variadas)
2 Folha de papel cartão (cores variadas)
2 Folha de papel veludo (cores variadas)
3 Folha de Cartolina branca

1 Rolo de dupla face.
1 Rolo de fita crepe.
4 Envelopes Saco Ofício
2 Revistas para recorte
1 Conjunto de Pinta cara
1 Pasta Polionda azul fina com elástico
1 Pasta Polionda azul 3cm com elástico
1 Caixa organizadora mini polionda.

1 Bloco de Ecocores.



LIVROS PARADIDÁTICOS:

2 Livros de literatura infantil de sua preferência.

MATERIAL DE USO PESSOAL (Tendo reposição o ano inteiro)

Um estojo contendo:

Creme dental.
Escova de dente.
Toalha com nome.
Garrafa Squeeze.
Um pacote de Lenço umedecido.
Um copo plástico para higiene.
Uma caixa de lenço de papel.

Observações:

√ ENTREGA DOS MATERIAIS: Dia 27 e 28/01/2020 para a Educação Infantil.

• Srs. Pais deverão trazer todos os itens da lista etiquetados com o nome completo do aluno.
• Os alunos deverão estar devidamente uniformizados desde o primeiro dia de aula:
- agasalho/bermuda/camiseta do colégio e tênis (meninas e meninos).
Por motivo de segurança, não é permitido o uso de sandálias, sapatos com salto e tênis com
rodinhas.

• Não será permitida a freqüência do aluno sem uniforme.
• O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado.

√ Início das aulas: 03/02/2020.


