
            LISTA DE MATERIAL DO JARDIM I - 2021 
 
02 apontadores  
2 borrachas (branca macia)  
1 jogo pedagógico ou quebra cabeça de 15 
peças 
2 cadernos 50 folhas(pequeno) na cor amarela 
1 avental  
2 cartolinas brancas 
2 colas branca grande 
1 cola tek bond nº 2 
1 estojo  
3 E. V. A. (1 rosa, 1 cor da pele, 1 branco) 
1 E.V.A. estampado 
2 E.V.A brilho (1 amarelo e 1 azul) 
1 cx. Giz de cera – longo  
1 pct de forma para massa de modelar 
2 lápis preto nº 2 
1 cx. Lápis de cor 
3 cx. Massa modelar(Soft) 
1 mala ou mochila e lancheira                                        
4 pastas com elástico cor amarela(papel) 
 

1 pasta com elástico cor amarela(plástica) 
2 papéis crepons na cor amarela 
2 folhas de papel pardo 
1 pincel chato  
1 caixa de tinta guache 
1 tesoura sem ponta 
1 pct de algodão branco 
1 pacote de papel color (Lumi) -120mg 

      1 papel cartão amarelo 
1 durex colorido 
1 tinta de artesanato amarela 
1 glitter 
1 pct. de bexiga 
1 metro de TNT rosa 
1 pct de lantejoulas grande 
1 pct de penas coloridas 
1 cola glitter 
1 cola colorida 
1 fl. Lixa média  
2 refis de cola quente (fina) 
1 caneta retroprojetor ponta fina (preta) 

                                                           *Taxa de sulfite R$ 25,00 que será incluída 
                                                             No BOLETO do mês de FEVEREIRO 
                                                               
                                                   
          

LIVROS PARA “LEITURA” 
 

02 Livros de história infantil.  
*NOSSO AMIGO VENTINHO                                                             *A Primavera da Lagarta  
Ruth Rocha                                                                                  Ruth Rocha 
Ilustrações SUPPA                                                                                    Editora Salamandra 
Editora Salamandra 

      
MATERIAL DE HIGIENE – PARA FICAR NA MOCHILA/LANCHEIRA 
- 01 tubo de creme dental 01 escova dental 01 muda de roupa- dentro de saco plástico 
- 01 caneca plástica  01 toalha p/ lanche 
 
MATERIAL DE HIGIENE – PARA FICAR NO COLÉGIO 
- 02 sabonetes 
 
OBSERVAÇÕES: 

Todos os materiais deverão estar etiquetados, inclusive todos os uniformes, capa de chuva, guarda-chuva, tocas, luvas, lápis 
etc.etc.etc. 

Os materiais de consumo (lápis, borracha, lápis de cor etc.), deverão ser repostos quando necessários. 
Alguns materiais poderão ser solicitados ao longo do ano. O Colégio solicitará sabonete de acordo com a necessidade. 

 Evitar o uso de pulseiras, brincos de argolas, correntes, boné, óculos de sol etc. – sob o risco de perder ou se machucar. 
 O Colégio não se responsabiliza por perdas ou extravios de joias, brinquedos, uniformes, óculos, etc.                                                                                   

                                                                                                          
    


