
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ANO LETIVO DE 2020 

JARDIM II - EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

100 folhas de papel ofício A4 (amarela) 01 avental para pintura 
300 folhas de papel ofício A4 (branca) 02 durex coloridos vermelhos  
06 folhas de EVA ( preto, marrom, laranja, bege, azul e 
branco) 

05 refis de cola quente (fino) 
01 tela p/ pintura 20x30 (ou outro tamanho) 

04 cartolinas dupla face (rosa/vermelho/preto/laranja) 01 fita crepe fina  
01 cartolina dupla face laminada (prateada) 01 lixa de construção nº 120 
03 cartolinas comuns brancas 10 botões grandes de roupas coloridos 
01 papel crepom ( 1 vermelho, 1 amarelo) 01 pacote de balão nº 9 (vermelho) 
03 pastas de ferragens azuis 02 glitter (01 verde/01 vermelho) 
03 metros de TNT verde 01 estojo com: 01 creme dental e 01 escova dental 
02 caixas de massa para modelar 12 unidades (soft) 01 brinquedo educativo p/ idade de 5 anos (construtor, 
02 caixa de giz de cera grosso encaixe , figuras geométrica ,quebra-cabeça ou outros...) 
01 estojo grande com 8 lápis pretos n° 2 c/ 04 borrachas 01 pasta de plástico na cor azul com elástico  
Brancas e 2 apontadores simples 01 pote de tinta guache 250ml na cor vermelha 
02 caixas de lápis de cor x/ 12 cores 01 lã preta  
01 jogo de hidrocor ponta grossa com 12 cores  01 fitilho azul (pequeno) 
01 tesoura sem ponta 1 caixa de cola colorida 
03 tubos de cola 90 g 01 pincel  nº 14 
  

01 mochila diariamente com: 01 toalhinha com nome; 01 conjunto de roupa extra; 01 squeze (garrafa p/ água) ou 
copo de plástico. 

PAIS ECONOMIZEM APROVEITANDO OS OBJETOS DO ANO ANTERIOR QUE ESTIVEREM EM BOM ESTADO COMO: 
TESOURA, AVENTAL, MOCHILA, ESTOJO ETC. 

OBS: por favor, colocar nome e série em todo material escolar. 

É preciso que a criança tenha em casa material extra para realização das tarefas de casa (como: cola, tesoura e giz de cera) 

O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DO DIA 23 À 28 DE JANEIRO NO TURNO QUE O ALUNO ESTUDARÁ. IMPRETERIVELMENTE.   
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