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Jardim II – Lista de Material 2019 
       

MATERIAL DE SALA  02 Resmas de papel A4 (500 fls)  

Qtd. Item Obs.:  
02 

Revistas para recorte (01 com conteúdo de 
natureza e 01 com conteúdo variado)  

 

02 Apontadores com reservatório    01 Rolo de durex colorido   

01 Avental para pintura   01 Rolo de elástico nº 12 (colorido)   

03 Borrachas    01 Rolo de fita dupla face   

02 Cadernos capa dura, universitário (48 folhas)   02 Rolos de fita marrom 3M   

01 Caderno de desenho capa dura (50 folhas)   04 Tubos de cola bastão pequenos  

01 Caixa de cola colorida com glitter    01 Tubos de cola líquida pequenos (90g)  

01 Caneta retro fina 1.0 preta    02 Tubos de cola para isopor (80g)  

05 Envelopes branco tamanho ofício       

02 Folhas de E.V.A. (com glitter)      

01 Folha de papel crepom      

01 Folha de papel microondulado (qualquer cor)       

01 Folha de papel seda      

04 
Folhas de E.V.A. (cores variadas) favor não 
cortar as folhas ao meio 

  
  

 

01 Folhas de papel cartão (qualquer cor)       

01 
Jogo de caneta fina (c/12 unid.) - canetinha 
comum  

  
  

 

01 Jogo educativo adequado à idade    MATERIAL PESSOAL  

08 Lápis preto HB nº 2    Qtd. Item Obs.: 

01 
Livro infantil (temas como profissões, meio 
ambiente, natureza, sociedade, animais, corpo 
humano, sentidos, cristão, etc.) 

  

01 

Estojo para usar em sala, contendo: lápis, 
borracha, apontador, lápis de cor – 24 cores, 
cola bastão e tesoura sem ponta (repor o 
material quando necessário). 

 

01 Maleta polionda 5cm - fechamento com elástico    01 Garrafa para água (uso diário)  

01 Metro de feltro 
  

01 
Kit higiene: estojo, creme dental, escova 
dental e toalha de mão 

 

01 Metro de velcro    01 Toalhinha na lancheira  

02 Metros de TNT (qualquer cor)       

01 Pacote de letras móvel (alfabeto completo)      

01 Pacote de números em E.V.A.       

01 Pacote de penas coloridas      

 

OBSERVAÇÕES 

► O material deverá ser entregue SOMENTE QUANDO ESTIVER ENCAPADO E IDENTIFICADO como nome e o ano do aluno nos dias 22 a 28 de janeiro de 

2020, das 8h às 17h. 

• O material de sala ficará como professor na sala de aula e o Material de Artes no Ateliê de Artes; 

• O aluno deverá trazer todos os dias na mochila o material pessoal (sugerido pela professora). Repor quando necessário. 

• Posteriormente, serão solicitados os materiais que forem acabando e também os necessários (que não constam nesta lista) para outras atividades propostas. 

• A escola adotará apenas a AGENDA DIGITAL com acesso pelo aplicativo Centro Educacional Renascença. Os pais deverão fazer o cadastro na Secretaria da 

Escola. 

• Alunos irmãos deverão trazer materiais separados.  

► INÍCIO DAS AULAS: 29/01/2020 (QUARTA-FEIRA). 

► HORÁRIO DE AULA: 

- Matutino: segunda a sexta-feira 7h45 às 11h45. 

- Vespertino: segunda a quinta-feira 13h45 às 17h45. 

*sexta-feira:12h30às 16h45 
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