
 LISTA DE LIVROS E MATERIAIS 2023 
 JARDIM 

 Escrita / Pintura/ Específicos 
 1 Caixa de Pintura a Dedo Lavável – 12 cores 
 1 Caixa de Cola Colorida – 12 cores 
 1 Caixa de Giz de cera triangular – 12 cores 
 1 caixa de pintura de rosto - 6 cores 
 1 Caixa de Lápis de cor jumbo – 12 cores 
 2 Lápis Preto de escrever tamanho Jumbo 
 2 Borrachas 
 2 Apontadores com depósito e dois furos 
 1 Tesoura sem ponta 
 2 Tubos de cola líquida grande 
 2 Tubos de cola bastão grande 
 1 Pincel Redondo Broxinha nº 6 
 1 Pincel de pintura nº 14 
 1 Rolinho de Espuma 4 cm 
 1 saco pequeno de algodão 
 2 caixas de cotonetes 
 1 rolo de lã 
 1 pacote de palito de sorvete colorido 
 3 potes pequenos de glitter 
 2 pacotes de lantejoulas grandes 
 1 pacote de penas 
 1 pacote de olho articulado 30mm 
 1 pacote de olho articulado 18mm 
 1 Estojo grande (com 2 divisórias) 
 1 camiseta tamanho adulto para pintura 
 4  Potes  (com  150  gramas)  de  massinha  de 
 modelar (escolher as cores) 

 Material Pedagógico e Papéis 
 1  Caderno  de  Desenho  de  capa  dura  –  96 
 folhas 
 1  Caderno  tamanho  universitário  brochura  azul, 
 capa dura, 48 folhas 
 1  Caderno  pequeno  espiral,  capa  dura,  96 
 folhas 
 500 Folhas de Papel Sulfite tamanho A4 
 1 Bloco de Folha sulfite colorida 
 2 Folhas de EVA glitter vermelho e branco 
 5  Folhas  de  EVA  nas  cores:  preto,  branco,  azul, 
 amarelo e vermelho 
 5  rolos  de  papel  crepom  nas  cores:  preto, 
 branco, azul, amarelo e vermelho 

 2 Folhas de Papel laminado: prata e dourado 
 3  Folhas  de  Papel  camurça:  verde,  vermelho  e 
 preto 
 1 Bloco de Papel Canson A4 
 1 Bloco de Papel Criativo estampado 
 2 blocos de Papel Lumi Paper 
 5 Sacos Plásticos tamanho ofício 
 5 Envelopes branco tamanho ofício 
 1 quebra cabeça de 30 peças 
 1 revista para recorte 

 Material de Higiene da Criança (deixar na 
 mochila diariamente) 
 1 Caixa de Lenço de Papel 
 1 Pacote grande de toalha umedecida (e será 
 solicitado sempre que necessário) 
 1 kit de roupas (camiseta, bermuda ou calça e 
 peça íntima) e 1 tênis para eventuais trocas 
 1 squeeze/garrafa para água (com nome da 
 criança) 

 Livro Didático: 
 Marcha Criança Educação Infantil 2 e 3 anos 
 - Integrado  .  Autores: Maria Tereza, Maria 
 Elisabete, Armando Coelho e Vivian Marsico 
 Editora Scipione – 4ª edição. 
 ISBN 9788547402532 

 ●  Outros  materiais  (que  não  constam  nessa 
 lista)  poderão  ser  solicitados  conforme  os 
 projetos  realizados  no  decorrer  do  ano 
 letivo. 

 ●  Colocar  o  nome  do  aluno  (a)  em  todos  os 
 materiais, livros e cadernos. 

 Reunião de Integração e entrega dos 
 materiais: 26/01/23 

 Turmas da manhã:  início às 08h término às 10h 
 Turmas da tarde:  início às 13:30 término às 
 15:30h 

 Início das aulas: 30/01/2023 


