LISTA DE MATERIAIS JARDIM I – 2018
Materiais para ser entregue para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome do
aluno(a) nas sacolas de entrega)






















01 resma de papel color plus;
01 pacote de balão;
02 caixas de giz de cera (grande);
03 caixas de lápis de cor (de qualidade);
01 pacote de lacinho de cetim (grosso);
08 caixas de massa de modelar com 12
unidades (tipo Soft);
04 tubos de cola 90 g;
03 placas de E.V.A. brilhoso (45x65) (cores variadas);
03 placas de E.V.A atoalhado (45x65) (cores variadas);
03 placas de E.V.A liso (45x45) - (cores
variadas);
01 folha de papel laminado (cor
preferida);
02 folhas de papel color set (cor
preferida);
01 folha de papel crepom (qualquer cor);
01 brinquedo de encaixe pedagógico
grande (3 anos)
01 pacote de palito de picolé;
01 pincel nº 20;
03 potes de tinta agripuff (cores
preferidas);
03 potes de cola relevo dimensional
(cores preferidas);
01 caixa de tinta guache pequena;
01 rolinho de durex colorido (cor
preferida)

 03 potes de tinta PVA (artesanato) –
(cores preferidas);
 03 pacotes de aplique de E.V.A ( sua
preferência);
 01 m de papel contact colorido (cor
preferida)
 01 m de fita de cetim (largura 10 mm, cor
preferida);
 02 blocos criativo;
 01 metro de TNT (qualquer cor);
 01 almofada com nome;
 03 pacotes de lantejoulas (cores
variadas);
 03 tubos de glitter; (cores variadas);
 02 cadernos grande de capa dura lisa
para tarefa;
 01 caderno capa dura lisa pequeno (50
folhas)
 05 botões fantasia (da preferência)
 02 pacotes de olhinhos (01 pequeno e
01 médio);
 01m de bordado inglês;
 01 m de manta acrílica;
 01 pacote de prendedor de roupa;
 01 cx de camisa encapada;
 01 m de marambu (branco).
 01 tela pintura tamanho 30x30
 01 pacote de palitos para churrasco.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL






01 toalha de rosto (com nome);
01 escova dental com estojo protetor (com nome);
01 creme dental (com nome).
01 camiseta velha do papai ou da mamãe (para aulas de pintura, favor colocar nome no avesso)
LIVROS PARADIDÁTICOS









Dona Baratinha – recontado por Ana Maria Machado – Editora FTD
Não quero... escovar os dentes – Ana Oom – Editora FTD
Não quero ...tomar banho - Ana Oom – Editora FTD
A turma dos números – Aurélio de Oliveira – Editora FTD

O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula
Favor colocar o nome no verso do uniforme
Início das aulas: 29/01/2018

LISTA DE MATERIAIS JARDIM II – 2018
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)























01 Caderno grande para projeto - capa dura (50
folhas);
02 cadernos grande para tarefa – capa dura (50
folhas);
10 lápis nº 2;
02 caixas grande de giz de cera (corpo de
madeira com ponta dupla de qualidade)
02 caixas de tempera guache neon (cores
variadas);
03 caixas grandes de lápis de cor (de
qualidade);
04 caixas de massa de modelar (tipo soft
grande);
03 pacotes de lantejoulas metálicas (sortidas);
02 potes de tinta P.V.A 250 ml (artesanato
cores variadas);
03 pacotes de apliques EVA. (preferência)
02 tubos de glitter (cores variadas);
01 rolo de barbante pequeno;
01 resma de papel A4;
01 m de feltro
01 pote de pasta de modelar
01 m de manta acrílica
02 blocos criativo
01 pacote de olhinhos (móvel)
04 borrachas médias (simples);
02 apontadores simples (sem depósito);
01 tubo de cola 500 ml (cascorez);
03 folhas de papel color set (cores variadas);

























02 folhas de papel crepom (cores variadas);
03 folhas de papel cartão (cores variadas);
03 placas de E.V.A lisa (cor preferida)
03 placas de E.V.A com glitter (40x60); cores
variadas
03 placas de E.V.A atoalhado (40x60); cores
variadas
03 placas de EVA estampado
01 pacote de balão comum;
01 pacote de prendedor de roupa;
01 pacote de palito de picolé;
01 m de TNT (qualquer cor)
02 m sianinha (grossa);
01 m de bordado inglês;
01 tela 30X30
02 revistas (velhas);
01 brinquedo pedagógico ( à partir de 4 anos);
02 tubos de tinta agripuff; (cores variadas);
01 pacote de fita de cetim (largura 10mm, cor
preferida);
01 rolo de látex (pequeno);
01 pinta kara - pintura facial – 15 ml (cor
preferida);
01 m de papel contact (colorido);
01 pacote de imã de geladeira (de sua
preferência)
01 pacote de lacinho de cetim grosso.
01 pacote de botão (preferência)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL EM SALA DE AULA:





01 copo plástico ( com nome)
01 tesoura sem ponta (com nome)
01 pincel nº 2 (com nome)
01 camiseta grande ( papai ou mamãe e pode ser usada) para pintura – colocar o nome da criança
no avesso;

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DIÁRIO ( DEVE PERMANECER TODOS OS DIAS DENTRO DA MOCHILA):
 01 toalha de rosto com nome
 01 escova dental com estojo protetor (com nome)
 01 pasta dental.
 LIVROS PARADIDÁTICOS:
“A abelha abelhuda” – conto - Editora FTD - : Heliana Barriga - Mario Barata – ilustradora: Camila de Godoy.
“Coach!!” – Rodrigo Folgueira - Editora FTD
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula



Favor colocar o nome no verso do uniforme
Início das aulas: 29/01/2018

LISTA DE MATERIAIS JARDIM III – 2018

Materiais para ser entregues para a professora na primeira semana de aula (por favor colocar nome do aluno(a)
em todo material e nas sacolas da entrega).
01 caderno grande capa dura 50 folhas com nome
01 livro Ata com 50 folhas
01 caderno meia pauta
01 estojo de zíper completo ( lápis de cor, 1 lápis de
escrever 1 borracha macia).
01 caixa de gizão de cera
02 tubos de cola acripulf
02 tubos de cola relevo metalic
01 caixa de cola glitter
02 caixas de lápis de cor grande com 12 cores
03 caixas de massinha (tipo soft)
10 lápis preto (escrita)
05 borrachas macias simples
02 apontadores simples – sem coletor
05 pacotes de lantejoula coloridas
01 tesoura sem ponta com nome
01 resma de papel A4
01 pacote de chamex colorido (100 folhas)
02 blocos criativo com 32 papéis coloridos (romitec)
02 tubos de cola branca 90 g
01 pote de cola branca 500 g
01 pote de pasta de modelar
04 potes de tinta fosca PVA 100ml (coloridos)
06 tubos de cola bastão
06 unidades de prendedores de roupas
04 folhas de papel de seda (cores variadas)
01 folha de papel cartão (cor da preferência)
02 folhas de papel color set (1 cor normal 1
fluorescente)
01 folha de papel crepom (cor preferida)
02 folhas de cartolina laminada (cores variadas)

O3 placas de E. V.A de cor lisa preferida.
03 placas de E V A fantasia (bolinhas)
03 placas de E V A atoalhado
03 placas de E V A com glitter
01 pacote de balão colorido
02 pincéis (nº 10 e nº 20)
01 metro de manta acrílica
01 pacote de palito de picolé
01 rolo de barbante
01 metro de TNT (cor preferida)
01 metro de estopa
01 metro de feltro
01 tela para pintura - 40X30
01 tinta facial (para pintura do rosto)
01 camiseta velha da mamãe ou do papai para
trabalhar com pintura (colocar nome no avesso)
05 revistas velhas para recortes
02 caixas de fósforos
05 pacotes de apliques pequenos de E V A
01 rolo de fitilho (cor preferida)
02 m de fita de cetim (fina)
02 m de bordado inglês
O2 m de sianinha
01 rolinho de látex
02 pastas simples com aba elástico
01 folha de lixa
01 pacote com ímã de sua preferência
01 pacote de olhinhos (móvel)
01 pacote de olho grande estilo coelho
01 pedaço de marambu com brilho (cor a critério)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (para permanecer na mochila)




01 TOALHA DE ROSTO (com nome).
01 ESCOVA DENTAL COM ESTOJO PROTETOR (com nome)
01 PASTA DENTAL.
LIVROS PARADIDÁTICOS:

“A festa no céu ” – clássico infantil – Ana Maria Machado - Editora FTD
“ Desmontando a arara” – Renata Bueno – Editora FTD




O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula
Favor colocar o nome no verso do uniforme
Início das aulas: 29/01/2018

