
 

 

                           LISTA DE MATERIAIS – 2.021 

     Jardim I (Alunos novos) 
Material coletivo: 

4 pacotes de sulfite A4 – cor: branca  – 100 folhas cada; 

1 pacotes de papel creative colors para dobradura – 120g. 

2 folhas de cartolina dupla face – cores: 1 laranja e 1 vermelha; 

3 folhas de papel cartão – cores: 1 verde clara, 1 pink e 1 vermelha; 

2 folhas de papel crepom – cores: 1 verde e 1 branco; 

3 folhas de E.V.A. – cores: 1 azul, 1 verde com glíter e 1 vermelha com glíter; 

1 pincel nº 14; 

1 pote de tinta guache de 250 ml – cor: verde; 

2 tinta para tecido – 1 laranja e 1 azul claro; 

1 pacote de olhos articulados nº 14; 

1 tela para pintura 20x30; 

06 botões grandes coloridos; 

1 caixa de hidrocor com 12 cores; 

4 caixas de massinha de modelar – Acrilex Soft 

1 rolinho inteiro de fita de cetim – cor: verde – com 3 cm de largura; 

1 folha de lixa grossa; 

1 kit de balde de praia; 

1 pacote de bichinhos de fazenda; 

2 pacote de perfex; 

1 pacote de palito de sorvete – cor: azul. 

1 pacote de penas coloridas. 

1 tubo de cola branca – 500g; 

 

Material individual (etiquetado com nome): 

1 caderno grande brochura capa dura – cor azul (48 folhas) – É obrigatório seguir a cor da capa do caderno! 
1 estojo (sem ser de lata)  

1 caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores 

1 caixa de hidrocor com 12 cores (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome do aluno) 

2 lápis pretos jumbo (para escrita) 

1 borracha macia 

1 apontador com lixeira (apontador para lápis comum e jumbo) 

1 tesoura de ponta redonda de boa qualidade 

1 tubo de cola bastão – 90g 

1 caixa de giz de cera (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome do aluno) 

1 pasta catálogo com 50 plásticos – cor preta (etiqueta com nome) 

1 copo com nome do aluno 

1 pacote de colher plástica pequena descartável 

Higienização 

3 pacote de lenço umedecido 

3 pacote de lenço descartável 

1 nécessaire contendo escova de dente, pasta de dente e toalha de boca com nome do aluno. 

1 sabonete líquido 

1 álcool em gel 

 

1º dia de aula: colocar no estojo 2 lápis, borracha, apontador, tesoura, 1 cola e lápis de cor (etiquetar tudo com nome) 

Na mochila do aluno enviar uma troca de roupa íntima e uma roupa adequada à estação do ano e uma sacola plástica para 

roupa suja, caso seja necessário a troca.  
 

Entrega dos materiais da lista escolar: de 18 a 20 de janeiro/2020.  

         Colocar todo o material de uso coletivo em um saco plástico grande e o nome da criança completo por fora.      

         Etiquetar todo material individual com nome do aluno(a). 

         Obrigatório uso do uniforme escolar. 

 

A criança matriculada no período 

integral deverá providenciar a lista de 

materiais da sala e a lista do integral.  


