
 

                                                                       
 
 

LISTA DE MATERIAL ANUAL– 2021 - JARDIM I 
ALUNOS NOVOS    2021 

 
              
               1 caderno brochura pequeno capa dura 

1 caderno de 90 folhas brochurão para atividade em sala 
                2 borrachas / 1 estojo escolar 

4 lápis pretos (Faber Castell) 
1 caneta retro preta 
1 pasta preta c/ 20 plásticos p/ música  
1 tesoura sem ponta e se possível com o nome gravado 
2 tubos de cola branca (grande, de bico fino) 
1 caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores) 

    3 caixas de massinha para modelar (Soft) 
                1 caixa de giz de cera 

1 fitas dupla face 
1 fita larga transparente 
1 potinho de glitter 
1 pote guache verde 
1 pacote de lantejoulas grandes, coloridas 

                1 pacote de palito de sorvete colorido 
                1 novelo de lã (qualquer cor) 

1 pincel chato nº 12 
1 Balde para areia (brinquedo) 

                1 jogo pedagógico (quebra cabeça ou peças de montar) 
1 livro de historinha infantil (pra ficar na sala) 
Revistas para recorte 
1 caixinha de fósforo 

                10 tampinhas de garrafa 
 
  

 
 
PAPÉIS:  

1 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 branca  
1 pacote de folha A4 color (Novaprint/ Filipinho/ Offpinho)    

  3 folhas de cartolina (branca) 
2 folhas de papel colorset verde 
6 folhas de EVA (2 cor marrom, 2 estampadas e verde com gliter) 
2 dobraduras verde 
2 folhas de papel crepom (verde) 

 
  

        HIGIENE: 1 pasta de dente / 1 escova de dente / 2 caixas de lenço de papel 
                  1 toalha pequena (c/ o nome) / 1 protetor solar fator 30 
                  2 caixa de lenço umedecido / 1 necessaire / Garrafinha para água (uso diário)  
 

 
OBSERVAÇÃO: 

           * Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno (a), exceto os papéis. 
                        * A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula. 
                        * É desnecessária a compra de material que o aluno já possua.  

 



 

 

                                                                                                
             

 
 
 

LISTA DE MATERIAL ANUAL – 2021 - JARDIM II 
ALUNOS NOVOS    2021 

 
 
1 caderno brochura pequeno capa dura 
1 caderno grande 90 folhas brochurão para atividade em sala 
1 caderno grande 90 folhas brochurão para atividade de Inglês 
3 lápis preto (Faber Castell) 
1 borracha (macia e grande) 
1 apontador com depósito 
1 caneta retroprojetor ponta grossa (cor preta) 
1 tesoura sem ponta e se possível com o nome gravado 
1 estojo c/ zíper (com repartições) 
1 tubo de cola branca (média) 
3 colas bastão (grandes) 
1 pincel nº12 
1 pasta preta c/ 20 plásticos cada, para aula de música  
1 caixa de lápis de cor triangular (12 cores) 
2 caixas de massa para modelar -12 cores (à base de maisena) Soft 
1 pote grande de guache vermelho  
1 potinho glitter 
1 pacote de lantejoula 
1 rolo de fita crepe larga 
1 durex largo 
1 rolo de barbante 
5 envelopes de carta branco 
1 avental plástico para pintura  
15 botões de roupa 
1 jogo pedagógico (peças grandes, de montar) 
1 livro de historinha infantil (para ficar na sala) 
 
PAPÉIS:  

   1 pacote de 500 folhas de papel sulfite (branca) 
   3 folhas color set (cor vermelha) 
   3 cartolinas (cor branca) 
   4 placas de E.V.A (2 brancos e 2 estampadas) 
   1 E.V.A com brilho vermelho 
   3 Revistas velhas para recorte 
 
HIGIENE: 1 pasta de dente/ 1 escova de dente/ 1 protetor solar fator 30/ 

                2 pote de lenço umedecido / 3 caixas de lenço de papel 
                1 necessaire / 1 toalha pequena (c/ nome) / 1 garrafinha para água (uso diário) 

            
       
OBSERVAÇÃO: 

          * Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno (a), exceto os papéis. 
                            * A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula. 

            * É desnecessária a compra de material que o aluno já possua. 

 


