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LISTA DE MATERIAIS - JARDIM II 
          

 500 folhas de sulfite  
 06 envelopes pardo A4 
 05 envelopes pardo A3 
 05 folhas de papel cartão A4  
 10 folhas de color set A4  
 03 folhas de papel laminado A4  
 08 folhas de papel dobradura A4  
 02 folhas de papel crepom amarelo 
 08 folhas de papel cartolina A4 (2 branca, 2 azul, 2 verde e 2 rosa) 
 03 folhas de EVA cor: preto, branco, verde, azul OU vermelho 
 01 folha de EVA gliter: verde ou dourada 
 06 folhas de papel pardo (kraft) 
 01 caneta de retroprojetor (preta) 
 01 cola líquida grande  
 02 colas bastão grande (boa qualidade) 
 02 colas coloridas (cores variadas) 
 01 pote guache 500 ml (marrom ou vermelho) 
 02 pincéis n.º14 e nº6 chato 
 01 caixa de lápis de cor com 12 cores (jumbo) – será solicitado outra caso seja 

necessário. 
 01 jogo de caneta hidrocolor (ponta grossa) jumbo 
 02 potes de massa de modelar 500gr (laranja e marrom) 
 01 caixa de giz de cera tamanho bastão (grosso)  
 04 lápis preto n.º 2 jumbo 
 02 borrachas branca (pequena macia) 
 01 apontador com reservatório jumbo 
 01 pasta de plástico com elástico poliondas azul (4cm)  
 01 maleta poliondas azul A4 com elástico 
 01 pasta preta com 4 plásticos 
 01 fita crepe fina 
 01 rolo de durex pequeno 
 01 tesoura sem ponta (gravar o nome) 
 03 colas gliter (cores variadas) 
 02 sacos de plástico grosso  
 01 elastex 
 01 pacote de prendedor de roupa (madeira) 
 01 estojo com 3 repartições 
 05 grampos trilhos p. p.  
 01 caixa de palito de fósforo 
 01 camiseta de adulto (para aulas de pintura – colocar o nome)  
 02 pacotes de lantejoulas 
 01 lenço umedecido (será solicitado mais quando acabar) 
 01 gibi infantil 
 01 pacote de bexiga 
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 01 pacote de palito de sorvete colorido 
 01 pacote de palito de churrasco 
 01 guardanapo de pano para o lanche (manter na lancheira) 
 01 livro de literatura infantil 
 01 estojo com: creme dental, escova de dentes. 

 

 

 

Obs.:  

 Montar o estojo com 1 lápis preto, 1 borracha, canetinhas, lápis de cor e giz. Manter 

o estojo sempre com esses itens. 

 Os objetos deverão constar o nome da criança exceto os papéis e envelopes. 

 Os papéis que não foram definidos, enviar com cores variadas. 

 Os itens marcados com “de boa qualidade”, são necessários para durar o ano todo. 

 Agenda escolar: baixar o APP AgendaEdu. 
 

 


