
 

MATERIAL ESCOLAR 2020 – Jardim II/Educação infantil 

 Material  

            

 1 apontador com depósito 

 2 borrachas  

 1 caderno de desenho capa dura 50 folhas 

 1 caderno quadriculado 1x1 96 folhas 

 2 caixas de lápis de cor (sugestão 24 cores) 

 2 colas bastão (grande) 

 1 estojo para lápis de cor 

 1 estojo com divisórias para canetinha e giz de cera 

 2 colas líquida tenaz (grande) 

 3 Lápis pretos n° 2 

 1 caixa de giz de cera 

 1 pincel de pintura n° 16  

 1 tesoura sem ponta 

 1 jogo de canetas hidrográficas 12 cores 

 1 pasta para atividades (A4 polionda) 

 10 folhas de jornal 

 1 pacote de bexiga 

 1 rolo de barbante 

 4 caixas de massa de modelar  

 1 jogo educativo plástico ou madeira (exemplo: cores, formas, quebra-cabeça) 

(De acordo com a faixa etária) 

 1 caixa de tinta guache 

 1 caixa de cola colorida 

 1 caixa de cola glitter 

 4 folhas de papel pardo 

 2 cartolinas (1 branca e uma colorida) 

 1 bloco Eco cores textura visual 180g 

 1 pacote de canson A4 LISO 140g 

 1 pacote de Creative paper 

 1 pacote de color set 120g 



 Sulfite A4 branca 75g/m (500 folhas) 

 10 pares de olhinhos grandes 

 10 pares de olhinhos pequenos 

 50 unidades de palitos de sorvete 

 1 pacote de pena colorida 

 Refil fino de cola quente (5 unidades) 

 Refil grosso de cola quente (5 unidades) 

 1 pacote de prendedor de roupa 

 20 unidades de botões  

 1 pacote de palito de churrasco 

 1 corante alimentício preto 

 1 revista para recorte 

 2 unidades de durex colorido 

 2 rolinhos de metaloide colorido 

 2 fitas dupla face fina 

 Kit com pratinho e garfo para aulas de culinária (1 pacote com 10 unidades) 

 5 folhas de EVA liso (cores variadas) 

 3 folhas de EVA fantasia 

 5 folhas de EVA glitter  

 2 metros de TNT rosa 

 1 unidade de lastex 

 Pintura a dedo 15ml 

 Pincel chato n° 16 

 1 pacote de algodão colorido 

 1 rolinho para pintura 

 4 folhas de Collor set (cores variadas) 

 1 metro de feltro vermelho 

 4 unidades de fita crepe grossa 

 2 unidades de durex grosso 

 

 Material de higiene ou uso individual 

 

 1 garrafa de água tipo squezze (mochila) 

 1 copo plástico (escola) 

 1 avental para aula de artes (plástico/pano) 

 1 jogo americano 

 

 
A entrega dos materiais relacionados nesta lista deverá ser até o dia 31/01/2020. 

 


