
LISTA DE MATERIAIS  

 TURMA: JARDIM II - 2019 (PARCIAL)   

 

Material Quantidade 

 Agenda escolar espiral capa dura (um dia por página) FORMATO 

15X20  1 

Apontador com depósito 1 

Avental para pintura 1 

Borracha macia nº 40 4 

Caderno de desenho grande 48 folhas sem seda 1 

Caixa de cola colorida 1 

Caixa de cola gliter com 6 2 

Caixa de giz de cera (12 cores) 1 

Caixa de lápis de cor (12 cores ou 24 cores) 1 

Caixa de tinta guache com 6 1 

Caixa organizadora Grande (com o nome da criança) 1 

Caixas de massa de modelar com 12 cores soft 3 

Caneta permanente (2,0 mm) preta 1 

Canudos plásticos (grosso) 20 

Cola bastão Pritt 10 g 4 

Conjunto de canetinhas (12 cores) 1 

Durex largo 1 

Estojo grande com 3 divisões 1 

Fita crepe larga 1 

Fita de cetim (cores variadas) 2 cm de largura com 10 m 2 

Folhas de cartolina – coloridas 2 

Folhas de cartolina branca 2 

Folha de E.V.A (CORES VARIADAS) 2 

Folhas de papel cartão (cor: opcional) 2 

Folhas de papel dobradura (cor: opcional) 2 

Folhas de papel laminado(cor: opcional) 2 

Folhas de sulfite branca A4 300 

Folhas de sulfite coloridas A4 100 

Folhas de sulfite 40 K ( 42comx29,7 cm) espessura 120g/m tamanho 
A4 100 

Lápis preto 4 

Livro de história infantil adequado à idade (será enviado o título 
posteriormente) 1 

Olhos móveis (Tamanho Médio) 20 unidades 

Novelo de lã (cor de sua preferência) 1 

Pasta de papelão com trilho: cor: Vermelho 3 

Pacote de bexiga colorida com 50 unidades 1 

Pasta plástica fina vermelha 1 

Pasta polionda grossa vermelha 3,5 cm 1 



Penas coloridas 10 

Pincel nº 14 1 

Plástico tamanho ofício com 4 furos  10 

Potes de glíter (cor: opcional) 4 

Potes de lantejoula (tamanho: grande) 3 

Prendedor de madeira 10 

Tesoura sem ponta com nome gravado 1 

Tela para pintura 20 X 30 1 

Foto da criança no tamanho 10x15 na vertical  1 

Porta retrato de liso de madeira – tamanho 10x15 1 

Botões coloridos e em tamanhos variados 50 unidades 

Bloco LumiPapers fluorescente Crative – formatoA4 1 

 

         APOSTILAS SISTEMA SER DE ENSINO – NÍVEL 5 

 
Higiene e uso pessoal 

 

1 pente ou escova de cabelos 

1 copo de aço inoxidável com o nome da criança gravado (letra bastão) 

2 cremes dentais 

1 escova de dente com capinha 

1 nécessaire (com o nome da criança) 

1 sabonetes em barra  

1 toalha de rosto com nome bordado 

2 caixas de lenço de papel 

1 pote de lenço umedecido 

 

Observações: 

 Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a turma do aluno; 

 Manter uma troca de roupa na mochila; 

 A toalha de rosto será enviada para troca toda sexta feira ou quando se fizer 

necessário. 

 Para algumas atividades no decorrer do ano, se preciso for, serão solicitados materiais 

recicláveis.  

ATENÇÃO: O MATERIAL DEVERÁ SER 

ENTREGUE NA ESCOLA NO  

PERÍODO DE  

21 A 25/01/2019 


