
 

Jardim I 
Materiais diversos 
- 01 Bloco Max desenho A3 com 20 folhas 
- 01 Bloco Criativo Max colorset A4  
- 01 rolo de barbante colorido 
- 01 caixa de tinta tempera guache com 12 cores - 15 ml cada 
- 01 gibi infantil 
- 01 revista 
- 25 palitos de sorvete (cores variadas) 
- 01 rolo de durex colorido 

Material de uso pessoal 
- 01 caderno brochurão com 96 folhas 
- 02 tubos de colas 90g (sugestão: cola gel) 
- 01 jogo pedagógico para a faixa etária de 4 anos (quebra-cabeça de no máximo 30 peças ou jogo da 
memória) 
- 02 potes de massinha de modelar de 150g (cores variadas) 
- 01 pincel para pintura nº 16 
- 01 caneca plástica com o nome da criança 
- 01 estojo de canetinhas jumbo 
- 01 estojo com 3 divisões 
- 01 estojo com uma única divisão 
- 02 lápis grafite nº 2 
- 01 borracha macia 
- 01 apontador com depósito 
- 01 caixa de giz de cera jumbo 
- 01 caixa de lápis de cor 
- 01 pasta plástica com elástico (4 cm de altura) 
- 01 pasta fina com elástico (para tarefa) 
- 01 tesoura de pontas arredondadas e nome gravado (sugestão: tesoura vai e vem) 
- 01 camiseta grande (usada) para pintura 
- 01 recipiente plástico (preferencialmente retangular) para colocar seus materiais (ex. estojo, etc.) 2 Litros - 
Medidas: 23,1 × 17,3 × 7,8 Cm 
- 01 agenda 2021 ou 01 caderno capa dura com 96 folhas (aproximadamente: 20,5cm x 14,5cm) com nome 
na capa 

Observações: 
- O agasalho deverá ser marcado com o nome completo da criança na barra por dentro 
- Para o lanche usar lancheira e não mochila com rodinhas 
- Trazer fotocópia da Carteira de Vacinação atualizada 
- O material didático da Editora Moderna deverá ser adquirido pela internet. O site e a data de início da venda 
serão disponibilizados no aplicativo e no site do colégio. 
- Os materiais que o aluno já possui devem ser reaproveitados  
 


