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Material de Higiene Pessoal

LISTA DE MATERIAL – Jardim 2
2019
Tia Laissa

01 pacote de lenço umedecido (pequeno)
01 camisa comprida para pintura com nome (usaremos como
avental, pode ser usada)
01 troca de roupa (para ficar na mochila)
01 toalhinha com nome para as mãos (diariamente na mochila)
01 guardanapo de tecido ou toalhinha com o nome para o lanche
(diariamente na lancheira)
01 nécessaire contendo 01 escova com protetor de cerdas e 01
creme dental
01 copo de plástico com tampa

Material que ficará na escola
01 lápis de escrever
01 borracha
01 apontador com depósito
01 tubo de cola bastão
01 tesoura sem ponta (de boa qualidade)
01 caixa de lápis de cor – 12 cores
01 caixa de canetinhas – 12 cores
01 caixa de giz de cera – 12 cores (curto e grosso)
01 pote de sorvete com:
01 alfabetos móveis – EVA
01 pasta transparente 4 cm com elástico
01 esteira
01 cadernos de desenho (grande)

Material de uso geral
01 caixa organizadora transparente com tampa 40X30
01 caixa de cola colorida – 6 cores
01 caixa de pintura a dedo – 12 cores
02 caixas de massa para modelar – 12 cores
01 rolo de fita metaloide
02 folhas de cartolinas laminadas (1 prateada e 1 dourada)
01 folha de papel 40 kg
03 folhas de papel craft
02 folhas de papel cartão
01 lixa de madeira fina
01 metro de algodão cru
02 tintas para tecido
01 canetinha para tecido (Preta)
1/5 metro de tecido estampado
01 saquinho com olhos para artesanato
02 pacotes de cartão colorido color7
01 pacote de palitos de churrasco
01 pacote de lantejoulas GRANDES (cores diferentes)
01 pacote de paetês GRANDES (cores diferentes)
01 pacotes de forminhas de doces em formato de flor (1 liso e outro
estampado)
01 jogo pedagógico para a faixa etária - evitar peças pequenas (pode
ser usado)
01 brinquedo de material resistente para a faixa etária (pode ser
usado)
02 pacotes de penas coloridas
01 pacote de prendedores de roupa de madeira
01 pincél chato n°10
01 rolinho de espuma para pintura
03 placas de EVA
01 pote de gliter (cores diferentes)
01 pote de massa para modelar 500g
02 potes de tinta guache 250ml
01 Pinta cara
02 rolinhos de durex colorido (cores variadas)
01 rolo de fita grossa para laços

01 tela de pintura: 22x27
01 tubo de cola 250g
01 fita crepe
01 vidro de purpurina
02 metros de elástico
10 balões/bexigas (pode ser de uma cor só ou colorido)
03 bolinhas de isopor tamanho médio
01 Lupa
01 pacote de Argila
01 Pacote de palito de picolé (colorido)

Sucata
05 botões GRANDES
05 botões tamanho médio
10 tampinhas de garrafa plástica
03 caixas de fósforo vazias
02 garrafas pet vazias
03 rolos de papel higiênico ou papel toalha para trabalhos manuais
(só o rolinho sem papel)
20 folhas de jornal 03 encartes de supermercado
03 encartes de farmácia
01 revista para recorte da Natura ou Avon
Ø Todo esse material deverá vir em uma caixa de papelão com
tampa sem encapar.

Didáticos :

*Interdisciplinar: Nosso Amiguinho (4 anos) – vol. 1 e
2(Referência: Coleção Interagir e Crescer – Ed. CPB)
*Jelly Beans – Student’s Book – Richmond – Rebecca
Williams & Katy Smith – VOL. 2
Bíblia: O mundo colorido da Bíblia
(Referência: Charlotte F. Lessa – Editora CPB

Paradidático:
*Aventura das cores - Autor: Ivacy Furtado
de Oliveira - CPB
*Primeiro Eu - Autor: Sueli ferreira de
Oliveira - CPB
OBSERVAÇÕES:

ü
ü
ü
ü

A agenda escolar será fornecida pelo colégio.
O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre
que terminar.
Alguns itens do material são de uso coletivo nos vários
componentes curriculares.
TODO material deverá ser entregue à professora no dia da
Reunião de Pais e Mestres, 03 de fevereiro. Todo o material
deverá vir etiquetado com nome completo do aluno e série.

