LISTA DE MATERIAIS JARDIM III – 2022
Materiais para serem entregues para a professora na primeira semana de aula
(Favor colocar nome do aluno (a) em todo material e nas sacolas da entrega).
 02 cadernos grandes brochura capa dura (50
folhas);
 01 pasta simples com aba elástico;
 01 livro ata com 50 folhas;
 01 pacote de chamex (100 folhas) branco;
 10 unidades de envelopes oficio;
 10 lápis preto (para escrita);
 05 borrachas macias simples;
 05 apontadores simples;
 02 caixas de lápis de cor grande com 12
cores;
 01 conjunto de caneta hidrocor 12 cores;
 01 tesoura sem ponta com nome;
 06 tubos de cola bastão;
 01 tubos de cola branca 90g;
 03 caixas de massinha (tipo soft);
 02 blocos criativos com 32 papéis coloridos;
 02 folhas de papel celofane (cores variadas);
 01 metro de papel contact transparente;
 04 folhas de papel cartão (cores variadas);
 02 folha de papel crepom (cor da sua
preferência);
 03 placas de E.V.A cor lisa;
 03 placas de E.V.A com glitter;
 03 placas de E.V.A estampado;
 03 placas de E.V.A atoalhado;
 01 tela de pintura 40X30;
 02 pincéis (nº 10 e nº 20);
 Uma camiseta (grande e velha) da mamãe ou
do papai com manga para trabalhar com
pintura (Colocar nome da criança no avesso);
 01 metro de TNT (cor preferida);



























01 metro de feltro (cor preferida);
01 metro de tecido algodão cru;
05 revistas velhas;
04 pacotes de apliques de E.V.A (flores e
animais marítimos);
01 pacote de apliques de letras pequenas em
E.V.A;
01 rolo de fitilho (cor preferida);
01 pacote de fita de cetim tamanho 15mm
(cor preferida);
01 pacote de fita cetim decorada/poá
tamanho 10 mm (cor preferida);
02 metros de sianinha;
01 rolinho de látex;
01 pacotinho de meia pérola;
01 pacote de lacinho de cetim/poá;
01 pacote de ímã escolar;
01 pacote de olhinhos móvel;
01 Marambu;
02 canetas de tecido cores diferentes;
01 pacote de palito de picolé;
01 rolinho de barbante;
01 pacote de balão colorido nº 07;
02 durex fino coloridos;
03 pacotes de lantejoulas;
03 pacotes de glitter em pó (dourado ou
prata);
01 Brinquedo Pedagógicos (Blocos lógicos,
dominós, alfabetos, quebra-cabeça, jogo da
memória.);
02 potes de areia colorida (mágica).

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA DEIXAR NA MOCHILA
(OBS: NÃO ENVIAR OS ITENS ABAIXO NOS MATERIAIS DE USO COLETIVO)
•
•
•
•

01 toalha de rosto (com nome);
01 escova e creme dental com estojo protetor (com nome);
01 garrafinha de água (com nome);
01 estojo de zíper completo USO PESSOAL (lápis de cor, 1 lápis de escrever, 1
apontador e 1 borracha macia).
IMPORTANTE:
•
•
•

O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula;
Favor colocar o nome no verso do uniforme;
Início das aulas: 02/02/2022.

