
Educação Infantil 

       Relação de material – Jardim I – 2021 

O material deverá ser entregue no prédio da Ed. Infantil antes do início das aulas presenciais 

01 Agenda escolar (Espiral - 1 dia por página) 

02-Frascos de cola de 90 gr(de boa qualidade) 

03-Colas bastão de 40 gr. 

01-Caixa de giz de cera jumbo – 12 cores 

01-Caixa de lápis de cor CARAS & CORES – 12 cores 

(boa qualidade) 

01-Caixa de canetas hidrocor jumbo – 12 cores 

03-Caixas de massa de modelar – 12 cores (boa 

qualidade) 

01-Caixa de cola colorida – 6 cores  

01- Cola glitter com 5 cores (tipo caneta) 

01-Tesoura com pontas arredondadas (caso seja 

canhoto a tesoura própria) com o nome gravado na 

lâmina  

04 - Lápis pretos nº2  
01-Apontador com depósito  

01 – Caneta marca Texto 

03-Borrachas brancas (Dust Free) 

01 - Estojo (de 3 partes) 

01 - Pasta meia canaleta - Amarela 
01-Pacote de lantejoulas grandes qualquer cor (não 

pode ser pequena) 

02-Potes de guache de 250 ml. (1branco e 1 preto) – 

(marca sugerida – Acrilex) 

01-Avental plástico  

01-Kit p/pintura soft touch 
01-Blocos cartonado colorido 30 fls. Tamanho ofício 

– não pode ser cor fluorescente 

200 -Folhas de sulfite branco A4 – 90 gr 

01-Blocos de canson A4 branco 120g 

01-Durex largo transparente 

01-Rolo de fita crepe 

01-Rolo de durex colorido 

01-Rolinho de espuma pequeno para pintura 

03-Metros de TNT - qualquer cor (não pode ser 

estampado) 

Folhas de: 2 crepons (1verde e 1 azul) e 2 folhas de 

papel pardo  

Placas de EVA – 1 amarelo, 1 branco, 1 preto e 1 

com glitter  

01 - Pacote de bexigas nº 9 amarela – 50 unidades 

01 – Pacote de palito de sorvete  

05 - Metros de fita de cetim 4 mm (fina) 

10-Botões coloridos, sem pé, grandes. 

01-Caixa plástica retangular – 9 litros – qualquer cor 

(para guardar material do aluno) 

01-Tábua de carne plástica lisa dos dois lados – 

tamanho aprox. 30 X 20 cm 

01-Pacote de Perfex  

10-Saquinhos plásticos transparente 10X20 com lacre 

 01-Lixa d’água 

05 - Pratinhos de papelão no 04 

01 - Novelo de lã vermelha 

01 – Algodão (pacote ou caixa) 

01 - Copo de plástico inquebrável (para atividades) 

Descrição – livros 

01-História infantil para faixa etária – Editoras 

sugeridas: FTD, Moderna e Ática. 

01-Livro de Inglês - Cookie and Friends A – Editora 

OXFORD – autora: Vanessa Reilly (será providenciado 

pelos responsáveis) – ISBN 9780194070010 

 

MATERIAL QUE DEVERÁ TER NA MOCHILA TODOS OS 

DIAS (mochila de rodinhas para maior autonomia 

da criança) 

 

1 estojo para máscaras faciais com dois 

compartimentos (máscaras limpas e usadas) ou 

dois saquinhos devidamente identificados. 

1 Kit com 3 máscaras de proteção sendo: 1 azul, 1 

branca e 1 verde. O aluno chegará na escola 

usando a máscara azul e a cada 2 horas será feita 

a troca. Todos os dias esse kit deverá estar com as 

máscaras limpas 
 

01-Nécessaire com escova dental, sabonete líquido 

pequeno, creme dental e toalha de mão. (Tudo 

com nome da criança) 

01-Repelente creme 

01- Troca de roupa (uniforme) e um pente ou 

escova de cabelos. (com nome) 

01-Caixa de lenços de papel 

01-Saquinho ou potinho de lenços umedecidos 

01-Garrafa de plástico duro com tampa 

 

Obs: Todos os dias, o aluno, deverá trazer uma toalha 

de mão (pequena) ou jogo americano junto a 

lancheira. 

 

Obs: Caso prefiram, os livros poderão ser adquiridos:  

LOJA SEMEAR – Rua XV novembro, 1 426 

 telefone 3562 1312  

 

▪ TODO MATERIAL DEVERÁ CONTER O NOME 

DA CRIANÇA. 

▪ INÍCIO DO ANO LETIVO: 25/01/2021 

▪ Reunião De Protocolo: 20/01/2021 

▪ Reunião Inaugural: 22/01/2021 

Turma da manhã: 11h 

Turma da Tarde: 17h 

▪ Atestado médico, para práticas de 

atividade física, deverá ser entregue no 

primeiro dia de aula. Os alunos que não 

tiverem com essa documentação, não 

poderão participar da aula de Educação 

Física. 

https://www.google.com.br/search?q=cor+fluorescente&sa=X&biw=1280&bih=694&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwij1e3zh6rXAhWJI5AKHf6TBa4QsAQIJg

