
 
 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL - JARDIM I – 2019 
 

01 apontador para lápis jumbo com reservatório  
01 borracha (branca, macia e grande) 
01 bloco de papel tipo Canson A4 
01 bloco colorido criativo tipo Romitec tamanho A4 
02 caixas de lápis de cor, triangular jumbo, com 12 cores 
01 caixa de tinta plástica com 6 cores (tipo Plasticor) para os meninos 
01 caixa de cola glíter com 6 cores (tipo Acrilex) – para as meninas 
01 caixa de  big giz de cera com 12 cores (tipo Acrilex) 
05 cartelas de adesivo infantil 
01 coleção Eco Cores Moldura 7 cores (tipo Novaprint) – para os meninos 
01 coleção Eco Cores Textura Visual 2 (tipo Novaprint) – para as meninas 
01 estojo de caneta hidrocor com ponta grossa, 12 cores (tipo Pilot ou Faber Castell) 
01 estojo escolar grande com zíper e 2 divisórias 
02 folhas de lixa grossa 
02 lápis grafite jumbo triangular nº 02 
01 pasta de plástico transparente com trilho e dois furos tamanho A4 
02 pastas finas de plástico com elástico nas cores azul e amarela 
01 pincel tipo brochinha – nº 835-0 
01 pincel chato grosso – nº 16 
01 pincel tipo rolinho de espuma 
01 plástico leitoso azul para atividades de pintura medindo 60x70 cm 
01 pote de massa para modelar 500g soft (tipo Acrilex) - cor opcional 
01 pote de massa EVA para artesanato – cor opcional 
01 pote de tinta guache (250 ml) – cor opcional 
01 tesoura sem ponta, em aço inox, com o nome da criança gravado 
01 tubo de cola líquida (110g) 
01 tubo de cola bastão 
02 tubos de bolinha de sabão 
 
Outros: 
01 camiseta branca, sem estampa e nova no tamanho da Mamãe (Presente da Mamãe) 
01 camiseta branca, sem estampa e nova no tamanho do Papai (Presente do Papai) 
02 sacolas tipo Kraft branca – medidas: 21x26x9 cm 
03 fotos da criança 3x4 (com o nome no verso) 
02 fotos recentes 10x15 da criança (com o nome no verso) 
01 gibi 
04 revistinhas de banca de jornal, para pintar, de acordo com a faixa etária da criança 
01 camiseta usada, dois números maior que o número da criança, para atividades de pintura 
02 livros de história infantil com gravuras grandes, colorido, com letra bastão (letra de forma, maiúscula), de acordo 
com a faixa etária da criança. 
Sugestões de Autores: Maurício de Sousa, Tatiana Belink, Eva Furnari, Ruth Rocha, Ziraldo e Ana Maria Machado. 
Sugestões de Editoras: Brinque Book, Melhoramentos, FTD, Biruta, Paulinas, Companhia das Letrinhas, Global e Ciranda 
Cultural. 
 

Avisos Importantes: 

• As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade. 

• O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 

• Alguns materiais serão de uso coletivo, como: tintas, colas, livros de história e outros. 

• Os agasalhos de inverno deverão ser identificados com o nome da criança. 

• Colocar o nome da criança do lado de fora da lancheira. 

• A criança deverá ter uma mochila sem rodinhas que comporte a pasta elástica (+ -37cm) de lição de casa. 

• Colocar todas as fotos dentro de um envelope com nome e entregá-las de uma só vez. 

• Mandar fraldas descartáveis, lenços umedecidos e pomada para assaduras com o nome da criança (para 
as que usam). 

• Todo o material (acondicionado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado com letra bastão 
maiúscula) deverá ser entregue à professora na Reunião de Pais e Mestres, no dia 22/01/2019. 
 


