LISTA DE MATERIAIS JARDIM II – 2020
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula ( por favor
colocar nome do aluno(a) nos materiais e nas sacolas de entrega )
03 cadernos grandes - capa dura (50 folhas);
01 caixa de lápis nº 2 (com 10 unidades);
01 caixa de canetinha hidrocor (12 cores);
02 caixas grandes de giz de cera (corpo de
madeira com ponta dupla de qualidade)
03 caixas grandes de lápis de cor (de qualidade);
01 pote de tinta guache 250 ml (cor a sua
escolha);
03 massinhas de modelar (Potes de soft grande);
02 potes de tinta P.V.A 250 ml para artesanato(
cores variadas);
02 caixas de tinta guache fluorescente (com 06
unidades)
02 tubos de cola de glitter (cor: dourado ou prata);
02 pacotes de glitter em pó (cores variadas)
02 borrachas médias (simples);
02 apontadores simples;
01 tubo de cola 500ml (cascorez);
02 colas bastão;
03 durex colorido;
01 resma de papel A4;
02 blocos criativos;
01 pacote de papel A4 Neon/ fluorescente;
01 metro de tecido de sua preferência(retalho);
01 metro Juta;
01metro de TNT (qualquer cor);
02 metros de manta acrílica;
01 pacote de olhinho móvel;
02 pacotes de prendedores de roupa;
01 rolinho de látex;
03 pacotes de aplique de EVA (modelos variados
-frutas)
03 pacotes de lantejoulas (modelos variados –
Estrela ou coração);
01 pacote de lacinho de cetim fantasiado/poá

01 pacote pequeno de botão;
01 pacote pequeno de meia pérolas;
02 marambus de sua preferência;
03 folhas de papel color set (cores variadas);
03 folhas de papel crepom (cores variadas);
03 folhas de papel cartão (cores variadas);
03 placas de E.V.A liso (40x60) - cores variadas;
03 placas de E.V.Acom glitter (40x60) - cores
variadas;
03 placas de E.V.A estampado (40x60) - cores
variadas;
03 placas de E.V.A atoalhado(40x60) cores
variadas;
01 pacote de balão nº 07;
01 rolo pequeno de barbante;
01 pacote de palito de picolé;
01 pacote de palito algodão doce;
02metros sianinha (fina);
01 pacote de fita gorgorão (largura 15 mm);
01 pacote de fita de cetim simples (largura
15mm);
01 pacote de fita de cetim decorada/poá (largura
10mm);
01 pincel n° 24;
01 tela 30x30;
2 funis branco (pequeno)
1 cabide simples(preto de plástico)
01 kit de frutas ou legumes de plástico (tamanho
grande com 6 unidades);
01 tesoura sem ponta (com nome);
02 revistas (velhas);
Uma camiseta grande velha(do papai ou mamãe)
ou avental para pintura (com nome da criança no
avesso);

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO PARA DEIXAR NA MOCHILA:
•
•
•

01 toalha de rosto com nome;
01 escova e creme dental com estojo protetor (com nome);
01 garrafinha de água com nome;

IMPORTANTE:
•
•

O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula
Favor colocar o nome da criança no verso do uniforme

•

Início das aulas: (colocar a data )

