
  

TURMA: JARDIM I (4 anos) 

MATERIAL INDIVIDUAL:   

QT ESPECIFICAÇÃO 

01 Classificador com trilho para a ficha avaliativa 

02 Pastas com elástico tamanho ofício que ficará 01 na mochila (para tarefa de casa) e outra 

na escola. 

01 Livro de literatura infantil (à venda na secretaria da escola) 

01 Alfabeto móvel de madeira  

01 Brinquedo educativo adequado a faixa etária tipo lego ou construtor 

05 Espirais nº 16 

04 Capas para encadernação 

04 Contra-capas para encadernação 

01 Caderno de portfólio grande A4 específico da escola (à venda na secretaria da escola) 

xx CADERNOS: 1 de pauta verde (48 folhas) e 1 de brochura (96 folhas) 

01 Toalha de rosto com nome gravado ( fica na mochila) Indispensável 

01 Agenda específica da escola (integrada ao material didático) 

01 Pacote de pregador de roupa de madeira 

02 Caixas de lápis de cor ( 1 por semestre ) 

01 Caixas de giz de cera  

02 Conjuntos de hidrocor ( 1 por semestre ) 

xx 01 estojo, 10 lápis, 4 borrachas e 2 apontadores ( anual ) para uso somente na escola 

01 Copo ou garrafinha para água. Indispensável. ( Nomeado ) 

01 Caixa de fósforo com palitos grande (para o trabalho com matemática) 

 

MATERIAL COLETIVO:   

QT ESPECIFICAÇÃO 

02 Caixas ou potes de massa de modelar 

01 Caneta permanente fina na cor preta 

01 Pote de tinta guache amarelo 

02 Metros de TNT branco 

03 Pacotes de papel sulfite verde 

03 Bastões de cola quente (para fazer caixas) 

02 Pacotes de papel sulfite branco 

01 Pacote de papel criative ( não reciclado ) 

xx 01 Potinho de gliter  e 1 potinho com lantejoula 

xx Papéis (3 dupla-face, 3 cartonados, 2 folhas de papel nacarado, 3 emborrachados 

atoalhados, e 3 emborrachados lisos de cores variadas ) 2 metros de papel madeira branco. 

xx Revistas para recorte  

 



 

FARDAMENTO: 

 Bermuda, camiseta, camisa – adquirido no Colégio Dínamo. 

 Sandália colegial (preta, marrom ou azul marinho). 

 

LIVRO: Coleção Pitágoras (adquirido na escola) 

• Observação: O material de estojo que é solicitado é para uso na escola, portanto não irá para 

casa. 

• A data de entrega do material coletivo deverá ser entre os dias 15 à 25 de janeiro de 2020. 

• Todo material deverá ser nomeado, inclusive fardas, mochila, lancheira e tolhas. 

• Início do ano letivo 2020: 27/01/2020 

 


