
 

 
 
 
 

Lista de Material/2022 
Educação Infantil - Jardim I 

 


 01 pasta poliondas verde com alça. 

 02 toalhas de mão na cor verde. 

 01 avental plástico verde. 

 01 tesoura sem ponta verde. 

 01 livro de literatura (de acordo com a faixa etária do aluno). 

 01 caderno de desenho grande – 48 folhas (não serve espiral). 

Obs: Identificar os materiais acima com o nome do aluno. Encapar com plástico verde o caderno.  

 

 02 revistas (usadas; para recorte). 

 01 baldinho de praia com pazinha. 

 04 envelopes pardo (tamanho ofício). 

 01 pincel nº 12. 

 01 conjunto de canetas hidrocores, ponta grossa (6 cores). 

 01 caixa de cola colorida (6 tubos). 

 01 caixa de giz de cera (12 cores). 

 01 caixa de lápis de cor (12 cores). 

 01 cola colorida com gliter. 

 02 caixas de massa de modelar (Soft). 

 01 pacote de papel Filipinho.  

 04 folhas de papel pardo. 

 02 folhas de colorset verde. 

 02 folhas de papel camurça verde. 

 01 folha de cartolina branca. 

 01 folha de EVA verde. 

 01 folha de EVA atoalhado (verde). 

 02 lixas. 

 01 bloco de papel Canson (20 folhas). 

 01 vidro de tinta guache: azul (250ml). 

 01 saquinho de 500 g de areia colorida. 

 
 LIVROS PARADIDÁTICOS 

 

 O varal de memórias de Vó Filó/ Editora: Trece/ Autora: Magda Trece 

 Os Três Porquinhos Malcriados e o Lobo Bom/ Editora: Ciranda Cultural/ Autora: Liz Pichon 

 
 ATENÇÃO: 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao 

longo do ano letivo. 

  NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

 O material do aluno será entregue à professora na reunião de pais, no início do ano. 

 
 


