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                           LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 2017  -  JARDIM II   
 
 
 Livro: Vai Começar a Brincadeira – Editora F.T.D. Edição Renovada 
 Autores: Junia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Margaret Presser e Sorel Silva 
 

 Língua Portuguesa 2               

 Matemática 2 

 Natureza e Sociedade 2 
 
Livro de Inglês: Jelly Beans 3 – Autores: Laurie Stahl & Rebecca Williams 
Editora Richmond 
 
ESCRITA – DESENHO E PINTURA 
 
 
06 lápis pretos nº 2 tridimensional 
01 caixa de giz de cera Curton com 12 cores 
01 caixa de lápis de cor com 12 cores Faber Castell 
01 caixa de hidrográficas com 12 cores – Faber Castell (lavável) 
02 apontadores plásticos com depósito 
02 borrachas verdes 
 01 estojo com  2 divisões (vazios e com nome) 
01 caixa de massa de modelar grande (Uti-Guti ou Acrilex) 500g 
02 tubos de cola Pritt (bastão) grande 
01 tubo de cola branca grande (Cascolar)  
02 cadernos brochura capa dura 50 folhas na cor verde (200mm X 275mm) 
01 caderno de cartografia grande 50 folhas  
01 pasta fina com elástico (verde) 
01 pasta de cartolina com ferragem (verde) 
03 envelopes tamanho ofício pardos 
15 plásticos tamanho ofício (grosso) sem furos 
01 caixa de tinta guache(12 cores) 
01 caixa de tinta plástica (6 cores) 
01 tesoura sem ponta Mundial (com nome gravado) 
01 tela para pintura 30 X 40 cm 
 
 
PAPELARIA: 
 
400 folhas de papel sulfite A4 Report (210 X 297mm) 
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06 sacos transparentes 30X 45 cm 
04 E.V.A (2 laranjas e 2 rosas) 
01 E.V.A. gliter azul 
04 cartolinas canson (2 brancas e 2 pretas) 
02 folhas de papel cartão (1 vermelha e 1 verde) 
01 bloco de desenho A3 
 
 
 
 
MATERIAL PEDAGÓGICO: 
 
01 brinquedo (jogo de trilha ou dominó) 
03 revistas velhas (observar gravuras) 
01 dado 
 
 
 
ARTE 
 
02 fitas dupla face (1 estreita e 1 larga) 
01 avental plástico para pintura 
01 pincel nº 14 (chato) 
02 metros de fita com motivo natalino 
01 pote plástico transparente retangular com tampa (7 litros) 
02 metros de feltro verde 
01 pacote de palito de sorvete 
01 pacote de palito de churrasco 
 
 
 
HIGIENE PESSOAL:  
 
 
01 escova ou pente para cabelo com nome 
01 escova de dente com protetor com nome 
01 creme dental e 01 sabonete 
01 toalha de mão com nome 
01 toalha de banho com nome (período integral); enviar na mochila 
01 copo plástico de tampa com nome 
02 caixas de lenço de papel (enviar para a escola) 
01 guardanapo de pano para lanche com nome 
01 muda de roupa (enviar na mochila) 
01 nécessaire para material de higiene (enviar na mochila com nome) 
 

 Atenção 

 Etiquetar todo o material (menos o que for de papelaria) 

 Uniformes: 
 
      - Tiny’s Sport; Rua João Caetano, nº 79, Telefone: 3237-1208. 

- Rafaella Bordados – Rua Napoleão Laureano, nº 5 loja 3 telef. 3251-7643 
- Uniforme Santista – WatsApp (13) 99103-4549 – Desiree Favoreto – entrega 
domiciliar 

 

 Observação: Uso obrigatório de tênis preto ou azul marinho 



 
 

 REUNIÃO DE PAIS:      Dia: 301/01/2017 (3ª feira) - das 16h45 às 17h45 

  INÍCIO DAS AULAS:    Dia: 01/02/2017 (4ªfeira)     
 


