
        

        

        

        

        

       

                                         Lista de materiais 2020             

                                                                                                                  Jardim II 

Esta é a lista do material escolar anual, que cada criança deverá ter. Por favor, tragam exatamente a quantidade 
indicada, para que não haja excesso ou falta. Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio 
pela criança. A entrega do material deverá ser feita à professora, durante nossa 1ª reunião de pais. As sacolas de 

material deverão vir completas, grampeadas e nomeadas na parte externa, para posterior conferência. 
 

MATERIAL COLETIVO: (Não precisa identificar) 

o 02 folhas de papel Cartão (cores diversas) 

o 01 folhas de papel Color set (cores diversas) 

o 01 folhas de papel Color set (estampado) 

o 01 folhas de papel laminado (cores diversas) 

o 03 folhas de E.V.A (com glitter/texturizado/estampado) 

o 03 folhas de E.V.A  (cores diversas) 

o 50 cm de papel contact (transparente) 

o 01 bloco de papel A3 (Couchê 170g/m²) 

o 01 bloco de papel Off pinho (Lume – cores vivas 75 g/m²) 

o 01 bloco de papel Canson colorido (criativo cards 120 g/m²) 

o 01 bloco de papel A4 branco (Canson 120 g/m²) 

o 50 cm de juta  

o 50 cm tecido de algodão cru 

o 50 cm de feltro colorido 

o 50 cm de tecido estampado (floral ou frutas)  

o 1m de sianinha colorida (aviamento) 

o 50 cm de velcro (2cm de largura) 

o 60 cm de elástico vermelho (1cm de largura) 

o 02 unidades de tinta para tecido (cores variadas) 

o 02 potes de massinha de modelar 500g (Modeling Dough Soft) 

o 01 rolo de sisal ou rafta cru 50g 

o 02 guardanapos para decupagem (estampado) 

o 01 rolo de fita adesiva colorida (larga) 

o 01 tubo de cola branca pva 500g 

o 04 pacotes de penas coloridas 

o 01 pincel chato (nº 18) 

o 01 lixa fina (nº150) 

o 01 lixa para parede 230 U 

o 01 rolo de lastec branco 

o 01 pacote de palito de sorvete (100 unidades) 

o 01 conjunto de cédulas de brinquedo 

o 02 revistas para recorte (Globo rural/Veja/Exame/Casa e Jardim ou Época) 
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MATERIAL DE USO PESSOAL (identificados) 
 

o 02 cadernos de capa dura (48 folhas) 

o 01 cadernos de capa dura (96 folhas) 

o 01 pasta maleta com alça (A4 colorida, sem estampa) 

o 01 kit de Tempera Guache Show Color (tipo esmalte) 

o 01 estojo de tinta aquarelável (12 cores) 

o 01 caixa de giz de cera grosso triangular. (12 cores) 

o 02 caixas de lápis de cor jumbo (12 cores) 

o 01 tesoura sem ponta com nome gravado obs: se a criança for canhota, comprar tesoura adequada 

o 01 jogo de canetas hidrocor jumbo (12 cores) 

o 02 tubos de cola bastão (Rolon 40g) 

o 04 lápis grafite jumbo 

o 04 borrachas brancas (da mais simples possível) 

o 01 pasta plástica ofício transparente (com elástico)  

o 01 camiseta usada (tamanho P adulto) 

o 02 gibis novos 

o 01 tela para pintura 40x40 

o 01 jogo de letras móveis (plástico) 

o 01 brinquedo pedagógico (se for menina trazer uma cestinha de legumes e frutas  

igual ao exemplo).  

 

 

o 01 brinquedo pedagógico (se for menino) ex: dominó/quebra-cabeça/Ábaco/Alfabeto em bloquinhos e 01 

carrinho da Hotwells  

o 01 caneta para porcelana (Creative Marker Compactor) 

o 01 caneca tipo porcelana (branca. Não pode ser outra cor) 

o 01 fotos 3x4 da criança 

o 01 foto da família  

o 01 vaso de barro para plantio tipo jardineira (pequeno) 
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MATERIAIS QUE DEVEM FICAR NA MOCHILA 

o 01 lancheira escolar com jogo americano ou guardanapo de papel 

o 01 copo plástico pequeno (tipo americano) 

o 01 kit de higiene bucal e pente para os cabelos 

o 01 uniforme extra (para emergência) 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

(Entregues diretamente ao aluno em sala de aula. Pagamento por boleto bancário) 

o Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Livro anual de inglês do Sistema Mackenzie de Ensino; 

o Fascículos anuais do projeto de tecnologia educacional Lego Zoom. 

o Livro anual de Ensino Religioso; ;(vendido separadamente junto à empresa responsável 

pelo uniforme.) 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS - Projetos de leitura 

                         1º título 

                               PÉ DE MOEDA 

                               Autora: Ana Neila Torquato  

                               Editora: Mais Ativos 

 
 

 

                           

                              2º título                              

 UM MUNDO CHAMADO ALFABETO 
 Autor: Marco Hailer 
 Editora: Carochinha 

 

                              3º título                              

                               VIRA-VIRA BICHOS 
 Autor: Merli 

                    Editora: Suinara 

 

                   4º título 

                              A BOTA DO GUTO 
 Autora: Ana Cristina Melo 

                    Editora: Bambolê 
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OBSERVAÇÃO: A  agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 

 

 

MATERIAIS DE SUCATA (Embalagens vazias)  

 

 

 

Tampinhas plásticas em geral  20 

Garrafas pet de Coca-Cola (600ml)  02 

Latas de leite em pó ex: Ninho/Mucilon/Neston (as duas de 800g) 02 

Embalagens plásticas vazias (arroz, feijão, açúcar, polvilho...) 10 

Embalagens de pizza (tamanho pequeno) 02 

Garrafas pet de Coca-Cola (1.5l) 02 

Embalagens de vidro 550 g (com a tampa sem ferrugem) 02 


