








JARDIM I - EDUCAÇÃO INFANTIL
PEDAGÓGICO
Obs.: Aproveitar materiais do ano anterior, sempre que
possível.
Materiais que ficarão no armário da sala:
- Para trabalho específico de leitura, um livro de história
será solicitado durante o ano, sendo de aquisição
obrigatória, conforme orientação do Colégio.


























60 folhas A4 sulfite 60
60 folhas A4 sulfite 40
15 folhas de desenho A3 297x420mm (sugestão:
Canson)
02 folhas de EVA liso nas cores ....................................
02 pacotes de 24 folhas de papel colorido A4 – 210X
297mm (sugestão: Canson)
01 pacote de lantejoulas no tamanho 12 - cor a
escolher
02 potes de massa de modelar (sugestão: Acrilex) cor a escolher
01 pote de gliter 3g - cor a escolher
02 potes de tinta tempera guache de 250ml nas cores
................................ (sugestão: Acrilex)
02 bisnagas de tinta acrílica nas cores «acrílica»
(sugestão: Acrylic Colors – 20ml – Acrilex)
01 caneta para retroprojetor ponta grossa cor preta,
azul ou vermelha
01 tela para pintura (30 x 20cm)
30 cm de largura de tecido algodão (cor e estampa a
escolher)
01 rolo de fita crepe (sugestão: 3M Scotch 38mm X
10m ou Winner 50mmx50m )
01 bisnaga grossa de silicone
50 cm de contact transparente
01 bambolê (resistente)
01 flauta doce germânica Yamaha (para as aulas de
Música)
01 jogo didático apropriado para a idade: encaixe,
dominó, memória, quebra-cabeça, trilha, engenheiro
construtor, Lince ou outros
01 conjunto de brinquedo de praia (balde, pá,...)
01 kit de peças para brincar com massa de modelar
(formas, rolinhos...)
01 pasta de plástico com elástico (para o livro da
Biblioteca)
02 pastas de plástico em L (para os relatórios de
acompanhamento)
01 almofada identificada com capa lavável


















01 avental ou camiseta usada para pintura
01 caixa de sapato identificada (para guardar os
materiais)
01 caixa de camisa identificada (para guardar os
trabalhos)
Materiais que ficarão na caixa de sapato:
01 lápis 6B
01 borracha branca
01 apontador de plástico simples
01 caixa de lápis de cor 12 cores (sugestão: FaberCastel Jumbo)
01 apontador para lápis Jumbo
01 caixa de giz de cera curtom Jumbo 15 cores
(sugestão: Faber Castell)
01 jogo de canetinhas ponta grossa arredondada – 12
cores (sugestão: Faber-Castell)
01 tesoura sem ponta e sem enfeites (sugestão:
Tramontina)
02 tubos de cola 90g (sugestão: Polar)
01 pincel chato n0 8 e 12
01 rolinho de espuma
01 estojo com 2 divisórias (para canetinhas e lápis de
cor)
Materiais de apoio:
bandejas de isopor
lã
botões de cores e tamanhos diferentes
revistas usadas
Materiais que devem estar todos os dias na mochila:
01 guardanapo de tecido, identificado (para lanche)
01 toalha de mão identificada
HIGIENE





Materiais que ficarão no armário da sala:
02 caixas de lenços de papel
02 pacotes de guardanapos de papel
01 pote grande de lenços umedecidos

Observações:
1- Todos os materiais, bem como todas as peças do
uniforme, devem vir identificados com o nome da
criança.
2- Evitar que as marcas solicitadas sejam trocadas, pois
são sugeridas em função da toxicidade, qualidade,
durabilidade e fácil manuseio.
3- Todo o material deve ser entregue à professora no
dia 16/02/2018, 6ª feira, às 20h30min (dia da 1ª
reunião com Pais).
4- Para repor o que se extinguiu com o uso diário,
sempre que necessário, será solicitado novo material.
5- Quanto ao material de higiene individual, será
esclarecido na reunião.
6- O uso do uniforme é obrigatório diariamente.

