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_____________________________________________________________________________________ 
Lista de Material 2020 – Jardim II - Educação Infantil 

 
1 estojo escolar simples      
1        folha de lixa nº 150  
5 tubos de cola líquida escolar 90g 
2        tubos de cola bastão (grande) 
1  tesoura sem ponta 
1      caixa de lápis de cor (neon, metallic ou tons pastéis) 
1      apontador com depósito 
2        borrachas branca macia 
4      fotos ( 3 fotos 3x4 e 1 foto tamanho passaporte) 
1 estojo de caneta hidrográfica (mínimo 12 cores) 
4 lápis triangular número 02 
2 pastas catálogo - azul bebê A4 com 30 plásticos grossos com furo 
5        saquinhos plásticos sem furo grosso tamanho A4 

 1 caixa de cola colorida a base de água (6 cores) 
 1 caixa organizadora polionda cristal (380x320x220mm) 
 2  folhas de papel color set “poá” (bolinhas pequenas) azul bebê 120g ou 180g 
 2m  contact transparente 

1  folha de imã adesivo A4 
2 potinhos de tinta PVA fosca 100ml (cores variadas a critério do aluno) 

 3 potinhos de glitter (cores variadas a critério do aluno) 
 1 pacote de lantejoulas com 1000 unidades 12mm (cores variadas a critério do aluno) 
           1        potinho de estrelinhas (cor variada a critério do aluno) 

12       pregadores de madeira 
           5        pacotinhos de etiquetas bolinhas pequenas (cores variadas a critério do aluno) 

1 camiseta branca sem estampa de algodão (nova), trazer no 1° dia de aula 
1 rolo de metaloide 15mm (cor variada a critério do aluno) 
1 bandeja paleta godê flor 561 
1m  velcro  
1 pacotinho de canudos de papel decorado (cor variada a critério do aluno) 
1 marabu branco  (pluma fininha de festa) 
1 pacote de bexiga dourada (25un.) 
5 envelopes tamanho padrão coloridos (cores variadas a critério do aluno) 
5 folhas adesivas de papel para impressão A4 – (brancas) 
200 folhas de sulfite 75g 
1 chapéu de palha simples com a borda costurada (não pode ser desfiado) 
1 papel nacarado 
1 cabide de madeira simples 
1 prancheta de madeira pequena  A5  (mini-  tamanho de meio sulfite) 
1 pacote pequeno de areia colorida (cor variada a critério do aluno) 
2 capas de plástico com cinta para caderno brochurão (transparente) 
1 caderno brochurão 48fls capa dura 
1 caderno quadriculado 10x10mm tamanho  brochurão capa dura  
1 papel paraná espessura fina 
1         mochila escolar pequena (para deixar a nécessaire de escovação e uma troca de 
roupa) 
1m      plástico para carteira azul bebê (sugestão de compra- Loja Sucena) 
 3        novelos de lã tons neon  (sugestão de compra- Loja Sucena, cores variadas a 
critério do aluno) 



20cm  tecido de algodão estampado (sugestão de compra -Loja Sucena, cor variada a 
critério do aluno) 
20cm  de adesivo termocolante (sugestão de compra -Loja Sucena) 

           1        toalha de mão com espaço para bordar (sugestão de compra -Loja Sucena) 
2 metros de renda estreita cor neon (cor variada a critério do aluno) 
1        rolo de fio de malha 80m cor uva (sugestão de compra – Loja Sucena)  
10m   fita de cetim nº0 cor neon (cor variada a critério do aluno) 
10m   fita de cetim nº1 cor neon (cor variada a critério do aluno) 

 
 
          Kits criativos – sugestão   
 
3 kit de botões coloridos (cores variadas a critério do aluno) 
1 bloco  multitextura  A4 tons pastéis  
1 kit de miçanga (cor variada a critério do aluno) 
1 kit de conta acrílica (cor variada a critério do aluno) 
1 kit de chaton (cor variada a critério do aluno) 
1 dado 
1 kit de olhos articulados nº 16 

 
 

 
Observação: todos os materiais deverão ser identificados com o nome e série do 

aluno. 
 

Qualquer dúvida em relação aos materiais, entrar em contato com a secretaria do 
Colégio. 

 


