
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 – JARDIM I  

MATERIAL ADQUIRIDO DO ATO DA MATRÍCULA 

01 Agenda Escolar 2021 - R$ 40,00 (Cobrado no boleto de Janeiro)  
01 Carteirinha Escolar     - R$ 20,00 (Pagar no ato no pedido) 

                 Uniforme Escolar Básico Obrigatório - (Calça, Blusão e Camiseta – a ser adquirido pelos pais) 
Apostila Sistema de Ensino Poliedro - (A ser adquirido pelos pais) 
 
 
MATERIAL INDIVIDUAL: 
 
01 Apontador com depósito; 
01 Borracha; 
04 Caderno PEQUENO brochura / 48 folhas / capa dura /com margem e sem desenho nas folhas 
*** TODOS OS CADERNOS FICAM NO COLÉGIO E SEGUEM APENAS NOS DIAS DE LIÇÃO. 
01 Caixa de lápis de cor 12 cores; 
01 Estojo com divisórias (permanece no colégio, mesmo em dia de lição de casa); 
 Providenciar: 1 estojo com lápis de cor, lápis de escrever, apontador, cola, tesoura sem ponta e borracha PARA FICAR EM 
CASA. 
05 Lápis de escrever; 
01 Pasta verde poliondas; (2 cm para guardar a apostila e lição) 
01 Caderno de cartografia com 50 folhas. 
● Os lápis de cor deverão ser repostos durante o ano sempre que necessário. 
 
 
MATERIAL COLETIVO (Não serão devolvidos em caso de Transferência)  
 
01 Álcool gel para mãos; 
10 Botões grandes coloridos 
01 Bobina de saquinho plástico picotado; 
05 Cartelas de adesivo com motivos infantis; 
01 Caixa de lenço de papel com 100 unidades; 
04 envelopes branco A4; 
01 Etiquetas bolinha média azul e vermelho; 
02 Folhas de papel de seda branco; (dobrados em 4 partes) 
02 Cartolinas branca;  
04 Folhas de papel pardo;  
06 Folhas de papel cartão, 2 laranja/ 2 verde;  
12 Folhas de E.V.A. 4 bege/ 4 azul /4 vermelho;  
09 Folhas de E.V.A. super brilho, 3 prata/ 3 rosa/ 3 dourado;                                    Favor trazer folhas abertas 
06 Folhas de papel colorset, 3 amarelo/ 3 laranja;                                                (não aceitamos folhas enroladas) 
05 Metros de TNT azul marinho (pedaço inteiro) 
05 Metros de Chita; (pedaço inteiro) 
02 Metalóide 3cm 1 azul / 1 vermelho; 
01 Novelo de lã colorida; 
01 Pacote de sulfite Chamequinho ou Report; (500 folhas)  
02 Pacotes de sulfite creme Chameguinho ou Report.  (100 folhas)  
01 Pacote de Ecocores Novaprint com moldura 
01 Pacote de papel LUMI Paper; 
01 Pacote de olhos móveis médios; (8 milímetros) 
01 Pacote de bexiga rosa (São roque tamanho 12) 
01 Pacote de canudinho colorido; 
01 Pacote de palito de sorvete colorido; 
01 Pacote Pompom bolinha 10mm 
01 Peça fita cetim amarelo 38mmx10m; 
05 Rolos de serpentina; 
02 Rolos de fita crepe largura 45x50; 
10 Refil cola quente fino; 
01 Rolo de durex transparente largura 45x50; 
01 Saquinho de areia colorida 250g; 
10 Romeu e Julieta; 
01 Pincel nº16 
20 Saquinhos para pipoca; 
10 Bailarina grande; 
20 Saquinhos plástico grosso transparente / A4 / com perfuração; 
01 Tubo grande de cola líquida; 



01 Tubo de cola bastão; 
04 Pratos de papelão 30cm de diâmetro; 
01 Caixa de cola colorida;  
01 Pacote Eco cores sem borda; 
02 Folhas celofane transparente; 
01 Pacote criativo; 
01 Pacote lantejoulas preto médio. 
 
Trazer os itens acima na primeira Reunião de Pais 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
 
✔ 1º Semestre- Leilão do Jardim – Cecília Meireles  
https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/leilo-do-jardim 
                                                                                                           Trazer para escola apenas quando solicitado 
✔ 2º Semestre - Um amor de família - Ziraldo 
https://pt.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-de-famlia 

 
 
ORGANIZAÇÃO DIÁRIA DA MOCHILA 
 
A mochila do aluno deve conter, diariamente, os itens descritos a seguir: 
❖ Agenda Escolar; 
❖ Pasta poliondas para guardar a lição de casa do dia; (seja em folha avulsa, caderno ou apostila) 
❖ Uma garrafinha ou Squeeze; 
❖ Lancheira; 
❖ Nécessaire contendo: 1 troca de uniforme, 1 creme dental, 1 escova de dente, 1 toalhinha com nome; 
 
 

IMPORTANTE SOBRE OS TÓPICOS DA LISTA DE MATERIAL 
 
✔ Ao entregar os materiais assine a lista e retire o protocolo de entrega. 
✔ Os materiais que não estiverem de acordo com o que foi solicitado, serão devolvidos ao responsável para troca. 
✔ Durante o ano, se necessário, serão solicitados materiais de artes e datas comemorativas. 
✔ No boleto de novembro estará sendo cobrado a taxa obrigatória de R$ 40,00 para as despesas da decoração das salas e 

ambientes. 
 
UNIFORME ESCOLAR – 2021 
 
✔ É permitido apenas os modelos oficiais padronizados (com logomarca do Colégio). 
✔ Não é permitido a reprodução de uniforme (Infração, direitos autorais). 
✔ Faz parte do uniforme: calça, legging, bermuda ou short-saia, camisa do Colégio manga longa ou curta, blusão de 

helanca, moletom ou americano. 
✔ Todos os itens do uniforme deverão conter nome do aluno. *preferencialmente bordado. 
✔ Tênis também faz parte do uniforme escolar (proibido o uso de crocs, botas, chinelo, sandálias ou tamancos). 
✔ As aulas extras são realizadas no período do contraturno da aula pedagógica. Sendo o valor de R$ 110,00 mensais, 

acrescida no boleto da mensalidade.  
✔ Os uniformes das aulas extras são de uso OBRIGATÓRIO e podem ser adquiridos em qualquer loja desde que sigam o 

padrão: 
● BALLET: Saia ROSA, collant VERMELHO com manga, meia calça ROSA e sapatilha; 
● JIU JITSU: Kimono de Jiu Jitsu na COR BRANCA, com a faixa branca. 

 
  

 
EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

Fone: 2623-1560/ Whatsapp 9.4026-1135 

https://pt.slideshare.net/vivianrodrigs/leilo-do-jardim
https://pt.slideshare.net/emefmadalena/um-amor-de-famlia

