
 

LISTA DE MATERIAIS 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL– JARDIM 1 

Travessa Durvalino Damas, 142 - Centro 
Fone: 3315-8630  

 

Materiais Pedagógicos - Livros: Adquirir no colégio - Colocar nome em todos 

 

* Livros Didáticos – 4 Bimestres: Sistema J. Piaget (Colégio Adonai)        

* Agenda Personalizada da Educação Infantil: Do Colégio Adonai 

* Livro de caligrafia: 1- Caligrafia Divertida Alfabeto - Bicho Esperto Disney.Pixar/ ( Casa Brasileira ) 

                                     2-  Aprendendo Caligrafia Números Vol 3 - Bicho Esperto ( Casa Brasileira) 

* Os livros literários: Serão pedidos em fevereiro. 

 

Materiais individuais – Colocar nome em todos e em um saquinho 

 
* 01 toalhinha de rosto com nome bordado                                                     * 01 lancheira com copo de suco, vasilha, toalhinha, escova  

* 02 potes de lenços umedecidos                                                                        * 01 camiseta grande para aula de Artes              

* 02 pastas dentais 

 

* 03 fotos: 01 foto 3x4 da criança  +  01 foto 10x15 da criança + 01 foto família com a criança 

                   (Colocar as fotos e os nomes dos membros da família num envelope) 

*A Ficha de Autorização das pessoas que poderão buscar o(a) filho(a), inclusive com o nome do próprio responsável. 

 

* 04 apontadores com depósito e 10 borrachas                                               * 10 lápis de escrever, antiderrapante                                                                 

* 02 cx de lápis de cor aquarelável 24 cores                                                      * 01 estojo de bolsinha, com 2 zíperes (2 divisórias) 

* 01 tesoura sem ponta com nome gravado                                                     * 04 aspirais finos, transparentes, com jogos de capas 

* 01 pasta Polionda com alça, reforçada                                                            * 01 pasta Polionda sem alça, transparente - 20mm  

* 01 cx de giz de cêra com 12 lápis corpo de madeira Staedther                  * 01 pincel cabo vermelho - C 521, N.16                                                            

* 01 saco com letras e números, grandes e de EVA grosso 

* 01 rolinho para brincar massinha (de biscuit liso, grande e não de madeira) 

 

* 01 brinquedo a escolha: 

   (      )Kit cozinha ou salão de beleza; Kit fazendinha ou cidade com transportes.                                          (      ) kit fazendinha 

   (      ) Quebra-cabeça resistente para 04 anos                                        (     ) Kit médico                                  (       ) Carrinhos 

Obs: Não trazer quebra-cabeça de papel, nem jogos de mesa ou blocos de montar. Não serão devolvidos, pois podem quebrar. 
 

Materiais que serão usados na realização das atividades em geral: coordenação, projetos, artes e colagens 

 

* 01 pacote de papel fotográfico auto adesivo secagem rápida                   * 01 pincel pra quadro branco 

* 01 resma de chamex Office A4 – Profissional 500fls.                                   * 01 rolo de barbante 

* 02 folhas de Scrapbook (Tipo cartolina)                                                         * 01 cola de contato multiuso 75g 

* 02 folhas de EVA, toda com gliter (folhas grossas)                                       * 01 pacote de papel fotográfico auto adesivo 

* 01 folha de cartolina laminada grossa                                                             *01 jogo de canetão com 12 cores 

* 05 folhas de polaseal                                                                                          * 01 pacote de papel Filipaper Decor 180/m² 

* 01 folha de sulfite grossa (Para cartaz)                                                           * 01 tinta guache com tampa e pincel ( 12 cores)  Show color                                                                                   

* 02 pacotes de palito de picolé, cor natural e pontas arredondas             * 01 saquinho de olhos móveis 4mm                                                            

* 01 fitilho                                                                                                                * 01 saquinho de lacinhos (Que não seja do fininho) 

* 02 pacotes de penas grandes – Cor única, branca e preta                          * 02 metros de TNT ( grosso) nas cores azul ou vermelho 

* 01 caneta de retroprojetor preta – 1.0 mm                                                  * 02 pacotes de balões  nº 9  nas cores branco/preto 

* 01 saquinho de meia pérola 10 mm                                                       
 

*Pedidos de Sucatas: 02 latas de extrato de tomate 

                                        02 rolos de papel alumínio 
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Materiais Pedagógicos - Livros: Adquirir no colégio - Colocar nome em todos 
 

* Livros Didáticos – 4 Bimestres: Sistema J. Piaget (Colégio Adonai)        

* Agenda Personalizada da Educação Infantil: Do Colégio Adonai 

* Livro de caligrafia: Adquirir no colégio 

* Os livros literários: Serão pedidos em fevereiro. 

 

Materiais individuais - Colocar nome em todos e em um saquinho 

 

* 01 lancheira, copo de suco, vasilha, toalhinha, escova e pasta dental                  * 01 toalhinha de rosto com nome bordado                          

* 02 potes de lenços umedecidos                                                                                    * 01 camiseta grande, branca, para aula de Artes 

                 

* 03 fotos: 01 foto 3x4 da criança + 01 foto 10x15 da criança + 01 foto família com a criança 

                   (Colocar as fotos e os nomes dos membros da família, num envelope) 

*A Ficha de Autorização das pessoas que poderão buscar o(a) filho(a), inclusive com o nome do próprio responsável. 

 
* 02 cx de lápis de cor, sextavado Aquarelável - 24 cores                                         * 04 apontadores retangulares com depósito 

* 01 tesoura sem ponta com nome gravado                                                                * 06 borrachas brancas  

* 01 estojo de bolsinha grande com 2 divisórias                                                         * 01 pincel cabo vermelho C 521, N.16 

* 10 lápis de escrever                                                                                                       * 04 aspirais finos, transparentes, com jogos de capas 

* 01 pasta fina, dura, transparente, com elástico (para colocar folha)                   * 01 Ábaco e 01 Material Dourado 

* 01 rolinho para brincar de massinha (de biscuit liso, grande e não de madeira) 

*01 caixa de giz de cêra com 12 lápis, corpo de madeira Staedther 

*01 mapa mágico Brasil off, paper 

*01 jogo de alfabeto de EVA grosso 

 

* 01 brinquedo: Kit cozinha, Kit salão de beleza, Kit fazendinha ou Kit cidade com transportes. (Não serão devolvidos, pois podem 

quebrar). 

   Obs: Não trazer quebra-cabeça de papel, nem jogos de mesa ou blocos de montar.  

 

Materiais que serão usados na realização das atividades em geral: coordenação, projetos, artes  e colagens 

 

* 01 bloco A3 colorido (120 g ) 

*01 bloco de papel canson Creart branco (140 g )                                                                                        

* 01 resma de chamex A4 – Profissional 500fls.                                                          * 01 frasco de cola instantânea                                                 

* 01 folha de papel cartão                                                                                               *01 saquinho de lacinhos (Que não seja do fininho) 

* 02 folhas de EVA com gliter                                                                                         * 02 pacotes de balões nº 9 branco/laranja 

* 05 folhas de papel sulfite grosso (Para cartaz)                                                         * 02 colas gel transparente 2 bicos 34 g                                                                      

* 01 fita durex transparente larga                                                                                 * 01 jogo de canetinha 12 cores                                                                                                                                         

* 02 pacotes de penas grandes – Cor única                                                                 * 01 pacote de papel mágico off paper A4 5 folhas 

* 01 caneta de retroprojetor preta – 1.0 mm                                                             * 02 metros de TNT ( grosso) branco ou preto 

* 01 saquinho de pérolas partidas                                                                                 * 01 lastex 

* 01 saquinho de olhos móveis 7 mm                                                                          * 01 pincel para quadro branco 

* 05 folhas de polaseal  ( não colocar nome )                                                              * 01 pacote de papel Filipaper Decor 180/m² 

* 01 fitilho                                                                                                                          * 01 pc. de papel fotográfico auto adesivo                                                                      

* 02 pacotes de palito de picolé, cor natural e pontas  arredondadas                         

 

*Pedidos de Sucata: 01 caixa de ovos ( 12 ) 

 



                                                                                                                                                                
 Jardim I e II 

QUERIDOS RESPONSÁVEIS,  

]SEGUEM ABAIXO ALGUMAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

Entrega de materiais: Dias 22 e 23 de janeiro de 2020 

No turno em que seu (a) filho(a) estudará. 
  

• Trazer o material completo, na data especificada na lista, para que a professora tenha como 

conferir o material juntamente com o responsável, pois após esta data os materiais serão 

conferidos após o término da aula sem a presença dos responsáveis. 

• Estejam atentos à qualidade dos materiais adquiridos, pois a durabilidade dos mesmos pode 

ser comprometida, tendo assim que  repor o material com mais freqüência durante o ano, o 

que poderá ficar mais caro, comprometendo também a  qualidade do trabalho desenvolvido 

pela criança. Evite trocar as cores estipuladas. 

• Os materiais de uso individual devem conter o nome da criança e ser entregues em um 

saquinho de plástico.  

• Os lápis, tanto de cor quanto de escrever, deverão ter o nome da criança em cada um. 

• Gravar o nome da criança na tesoura. 

• Não receberemos materiais de uso individual sem nome, questão de organização. 

• A criança que comprar mochila, no lugar da pasta de Polionda com alça, também deverá 

trazer na mochila, uma pasta Polionda sem alça, reforçada, com elástico. 

• A toalhinha da lancheira deve ser trocada diariamente. E a escova de dentes, sempre que 

necessário. 

• A criança deverá ter material em casa para executar as tarefas (a bolsinha com o material ficará 
no colégio). 

• Favor não colocar nome em papéis, tecidos e polaseal. 

 

Queridos Responsáveis, colocamos em anexo sugestões de marcas dos materiais. 
 

• Sugestões de marcas de qualidade comprovadas e com melhor durabilidade. 

- Tesoura (Mundial ou Tramontina) – Outras marcas não têm corte bom ou com durabilidade. 

- Cola (Acrillex) / cola de contato ( Brascoplast ) 

- Lápis (Faber– Castell) / borracha TK preta ( outra marca mancha o papel ) 

- Massinha (Soft Acrillex) - Outras marcas podem grudar e amolecer com facilidade. 

- Pincel (Acrillex) 

- Caneta de retroprojetor (Pilot) 

- Fita dupla face (Scotch)  

- Borrachas brancas (Mercur)– As outras mancham ao apagar. 

- Canetinha (Biocollor) 

- O rolinho de massinha tem na Casa Brasileira 

- Cola instantânea Tekbond ou Super Bonder 

- O pincel é aconselhável ser da marca Castelo cabo vermelho. 

 

• Início das aulas: Dia 28 de janeiro, somente os Maternais I e II.  

                           Dia 29 de janeiro, Jardim I e Jardim II. 

Nesta semana, sairão mais cedo, devido ao período de adaptação. 

 


