JARDIM I – LISTA DE MATERIAL 2021
MATERIAL DA SECRETARIA
2 resma de papel a4 com 500 folhas
1 bloco de papel criativo 120gr com 32 folhas
3 papel crepom (verde e amarelo)
3 folhas de papel cartão (cores diversas)
3 folhas de papel color set fantasia (cores diversas)
5 placas de E.V.A (cores diversas
4 placas de E.V.A com glitter (cores diversas)
3 placas de E.V.A estampado
2 folhas de papel de seda (diversas)
3 refil para cola quente fino
3 refil para cola quente grosso
1 metro TNT (cores diversas)
1 metro de chita
1 pacotes apliques de E.V.A (duas sacolas)
1 pacote de embalagem para presente (50 unidades)
tamanho 20 x30
1 pacote de laço fácil 23mm x 42cm (10 unidades)
4 envelopes grandes 26 x 36 a4 de cor branca
2 tubos de cola 100gr
1 fita de cetim 10mm x 38mm
2 pacotes de lantejoulas
2 durex colorido
1 pote kit de massinha com forminha 150g
1 pacote de palito de picolé
1 pacote de palito pra churrasco
1 tela 30x40 cm para pintura/artesanato com nome
1 pote de areia mágica
1 bloco de papel moldura
1 caixa tinta guache tempera show colors 6 cores
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MATERIAL DO ALUNO (TRAZER
ETIQUETADO)
1 estojo higiênico: 01 escova de dente com capinha
protetora, 01 creme dental
01 toalha de mão (ficará dentro de uma bolsa
pequena); lenço umedecido.
1 mochila (contendo uma peça de roupa completa,
para eventual necessidade) onde possa ser
guardado.
1 lancheira
1 crachá com jacaré
1 copo plástico com nome
4 cadernos grandes 48 folhas
1 caderno de desenho capa dura
1 fantoche com nome
2 caixas de lápis de cor
1 caixa de giz de cera (12 cores)
1 brinquedo pedagógico
1 livro paradidático para crianças de 04 anos
1 pincel para pintura nº 18
1 avental para pintura
1 pasta catálogo na cor preta – 50 folhas
1 pasta polionda para trabalhos A4 (tipo maleta)

OBSERVAÇÃO AOS PAIS
-> Todo material de secretaria (exceto mochila e
lancheira) entregar na escola somente para a
professora dia 28 e 29/01/2021
-> Aquisição de uniforme na Stamp – (65) 3623-1213
-> Uniforme de uso diário / observação
Feminino: calça suplex ou short ellanca/ e camiseta
com manga.
Masculino: calça tectel, short tectel ou short
ellanca/ e camiseta com manga.
Para Educação Física: meninos e meninas: short
ellanca, camiseta sem manga
Calçado fechado
-> Livro paradidático positivo
-> Agenda positivo (aquisição no site da positivo

