
  

JARDIM I – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

PEDAGÓGICO 

 
Obs.: Aproveitar materiais do ano anterior, sempre que 
possível. 
 
Materiais que ficarão no armário da sala: 
 

 70 folhas A4 sulfite 60 

 20 folhas de desenho A3 297x420mm (sugestão: 
Canson) 

 1 folha de papel celofane colorido (85cmx1m) (cor a 
escolher) 

 01 pacote de 24 folhas de papel colorido A4 – 210X 
297mm (sugestão: Canson ou Filipinho Color Lumi) 

 02 potes de massa de modelar (sugestão: Acrilex - cores 
a escolher) 

 01 pote de tinta guache 250ml (comprar após 
orientação na 1º reunião com Pais). 

 01 frasco de corante alimentício 10ml (cor a escolher) 

 01 caneta para retroprojetor ponta grossa (cor a 
escolher) 

 30 cm de largura de tecido algodão (cor e estampa a 
escolher)  

 Lã (novelo, meada ou restos – cor a escolher) 

 06 botões de cores e tamanhos diferentes 

 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, modelo Germânica, marca YAMAHA, para 
aula de Música 

 01 livro de literatura infantil 

 01 jogo didático apropriado para a idade: encaixe, 
dominó, memória, quebra-cabeça, trilha, engenheiro 
construtor, bingo, entre outros. 

 01 boneca ou 01 carrinho. 

 01 kit de peças para brincar com massa de modelar 
(formas, rolinhos...) 

 01 kit de jardinagem ou de praia para criança  

 01 pacote de palitos de picolé 

 01 pasta de plástico com elástico, para as aulas de 
Inglês 

 01 pasta de plástico, para o livro da Biblioteca 

 01 pastas de plástico em L, para os relatórios de 
acompanhamento 

 01 avental ou camiseta (usada), para pintura 

 01 caixa de camisa identificada, para guardar os trabalhos 
 
 
 

Materiais que ficarão na caixa de sapato: 

 01 caixa de sapato encapada e identificada, para guardar os 
materiais 

 01 caixa de lápis de cor 12 cores (sugestão: Faber-Castel 
Jumbo) 

 01 apontador para lápis de cor Jumbo 

 01 lápis preto de desenho (sugestão: Faber-Castell) 

 01 apontador 

 01 borracha branca 

 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) 

 03 tubos de cola 40g (sugestão: Polar) 

 01 pincel chato n0 12 

 01 rolinho de espuma 

 01 pincel brochinha 

 01 estojo com 3 divisórias (para canetinhas, tesoura, cola e 
lápis de cor 
 

LIVRO DE LITERATURA – AUTOR PRESENTE 

 
Para trabalho específico de leitura, dois livros de literatura 
infantil serão solicitados. O primeiro, no início do ano (orientação 
da professora), e o segundo, durante o ano (Projeto Autor 
Presente), sendo de aquisição obrigatória, conforme orientação 
do Colégio. 
 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 
O material da Robótica Educacional será adquirido 
no Colégio.  
 

 

PROGRAMA BILÍNGUE – INGLÊS 

 

O material Super Safari American English, Level 2, da Cambridge, 

será adquirido no Colégio. 

 

HIGIENE 

 
Materiais que ficarão no armário da sala: 

 02 caixas de lenços de papel 

 02 pacotes de guardanapo de papel 
 

Materiais que ficarão na mochila: 

 01 pacote de lenços umedecidos. 
 

OBSERVAÇÕES 

 
1- Todos os materiais devem vir identificados com o nome da 

criança. 
2- Os materiais têm marcas sugeridas, em função da 

qualidade, durabilidade, fácil manuseio e não toxicidade.  
3- Para repor o que se extinguiu com o uso diário, será 

solicitado novo material, sempre que necessário. 
4- Os materiais devem ser entregues na sala do Jardim I, no 

período de 08 a 10/02/2023.


