
 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ANO LETIVO DE 2022 

JARDIM II - EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
 

500 folhas de papel ofício A4 branca 01 avental para pintura 
01 folha de celofane (verde) 100 palitos de picolé 
06 folhas de EVA (02 verdes escuro 02 brancos, 02 
marrons) 

01 pincel nº 12 

02 cartolinas comum branca 
06 cartolinas dupla face (01 marrom, 01 verde, 02 azuis, 02 
pretos) 
02 cartolinas dupla face estampada 

01 tela de pintura 20x30 ou outro tamanho aproximado 
01 squeze (garrafa p/ água, vai e volta todos os dias na 
mochila) 
01 pacote de balão nº 9 laranja 

02 papéis cartão (01 azul escuro, 01 verde claro) 
02 papéis crepons (branco e azul claro) 
04 refis de cola quente fino 

10 botões grandes coloridos 
01 lantejoula azul 
01 lixa de construção nº 100 

01 durex colorido azul ou vermelho 
01 fita adesiva larga 

01 potinho de gliter incolor 
01 lã azul claro ou escuro 

03 pastas de ferragem verde 
01 pasta de plástico na cor verde com elástico 
02 caixas de massa para modelar 12 unidades (soft)  
01 caixa de cola colorida com 06 unidades 

01 pacote de forminhas para doce simples (verde) 
01 caixa de fósforos 
01 pacote de algodão colorido 
01 estojo com: 01 creme dental e 01 escova dental  

03 metros de TNT marrom 
01 agenda escolar que deverá ser comprada no financeiro 
da escola no ato da matrícula 

01 jogo pedagógico para idade de 05 anos, alfabeto, 
números, memória, palavras, formas geométricas ou 
outros) 

01 estojo grande com: 01 jogo de hidrocor com 12 cores ponta grossa, 01 tesoura sem ponta, 01 cola branca pequena 
ou bastão, 01 borracha branca, 01 apontador simples com caixa, 01 caixa de giz de cera grosso, 01 caixa de lápis de cor 
cx/ 12 cores, 02 lápis pretos nº 02) OBS: O ESTOJO VAI E VOLTA TODOS OS DIAS NA MOCHILA DO ALUNO, IR REPONDO 
OS MATERIAIS QUANDO NECESSÁRIO. 

01 mochila diariamente com: 01 máscara para troca, 01 toalhinha com nome; 01 conjunto de roupa extra. 
PAIS ECONOMIZEM REAPROVEITANDO 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.  

O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE DO DIA 20 A 24 DE JANEIRO DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H. 

IMPRETERIVELMENTE. 

 

 


