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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020 
JARDIM I 

 
 

500 folhas de papel sulfite A4;  
06 lápis pretos apontados; 
01 caderno de pauta verde grande de capa 
dura; 
04 cadernos de brochura de capa dura (meu 
primeiro caderno); 
01 caderno de desenho de capa dura com 40 
folhas; 
01 caixa de giz de cera; 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores; 
03 colas bastão grande; 
01 caixa de massinha de modelar; 
02 apontadores com depósitos simples; 
03 borrachas médias; 
01 tesoura sem ponta; 
01 pincel nº 10 chato; 
02 marcadores para quadro branco vermelho e 
azul; 
01 jogo pedagógico para crianças em madeira; 
01 caixa de tinta guache com 12 cores; 
01 pasta polionda 4 cm de espessura na cor 
azul; 
01 pasta polionda com alça na cor azul; 
02 foilhas de EVA fantasia; 
03 folhas de EVA branco; 
01 folha de EVA preto; 
05 folhas de EVA gliterado; 
01 bloco de papel textura visual estampado; 
01 caixa de sapato encapada com nome; 
01 estojo com zíper emborrachado grande; 
03 metros de TNT não cortado (qualquer cor); 
01 avental plástico; 
01 mochila; 
03 papel crepom (qualquer cor). 

 
 
MATERIAIS DE HIGIENE: 
 
01 pasta dental; 
01 escova de dentes com caixinha; 
01 toalha de rosto pequena; 
01 anti-termico semestral; 
02 caixas de band-aid; 
02 caixas de lenço de papel; 
01 estojo para pasta e escova (necessaire). 

 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 

 Todos os materiais deverão vir encapados e 
etiquetados com nome completo e ano, 
devendo ser entregues dia 24/01/2020 
(sexta-feira) na escola das 09h às 18h. O 
início das aulas será dia 28/01/2020 
(terça-feira).  

 

 Quaisquer materiais para uso em datas 
comemorativas poderão ser solicitados nas 
oportunidades. 

 
O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO a partir do 
1º dia de aula, assim como é obrigatório o uso 
de tênis nas aulas de Educação Física.

 


