
Núcleo Educacional Ferrazense 
“39 anos dedicados ao Ensino” 

OBS: Escrever somente o nome completo do aluno e a série sem a turma (A, B ou 
C) em todos os pertences, para facilitar em caso de perda ou extravio. 
P.S.: O aluno deverá estar com todo o material de uso individual até dia 11/02/2022. 

Lista de Material do Jardim II – 2022 
 

Lista de material de uso individual 
Qtd Material 

03  Refis de cola quente (fino) 

01  Papel cartão (livre escolha) 

01  Caderno de desenho 100 folhas sem pauta (encapado com contact vermelho) 

01 Folha de papel Color Set (cores variadas) 

01 Rolo de papel crepom liso (cor livre escolha) 

04  Folhas de E.V.A ( 3 - livre escolha e 1 - com gliter) 

01  Bloco de papel Canson A4 

01  Bloco de papel dobradura (A4 colorido) 

01  Pacote de olhinhos (tamanho médio) 

01  Rolo de fita crepe 

01 Fita dupla face 

01  Pintura a dedo (caixa com 6 cores) 

01  Pincel chato (nº14) 

01  Caixa de giz de cera 

01  Massa de modelar soft (caixa com 12 unidades) 

01  Caixa de lápis de cor (12 cores) 

01  Estojo de canetas hidrográficas (12 cores) 

01  Apontador com depósito para lápis 

03  Lápis pretos 

03  Borrachas brancas macias 

02  Cadernos de 50 folhas (capa dura / grande / vermelho) 

01  Caderno ¼ para agenda escolar  

01 Pasta de plástico (Mini ofício transparente 250 X 190 mm) para guardar agenda 

05 Sacos plásticos com 4 furos  

01  Estojo com zíper com três divisórias 

02 Colas brancas (20 g cada) 

03  Colas bastão (20 g cada) 

01  Tesoura (corte laser) sem ponta 

01  Revista para recorte (adequada para ser utilizada na escola) 

01  Camiseta com manga curta (para usar nas aulas de pintura) * não há necessidade de 
ser nova. 

01  Caixa organizadora – multiuso (tamanho médio) 

02  Rolos de papel toalha 

01 Pote de margarina grande (vazio) 

01  Squeeze ou garrafa plástica para água (faixa etária de 4 a 6 anos) 

01 Tapete (beira cama) cor livre escolha - tam. Aprox.. 40cm x 60cm 

01 Régua de 15cm  
 

Material para Mochila 
Qtd Material 

02 Lenços umedecidos 

01  Toalha de lavabo 

01  Escova de dente com protetor 

01  Creme dental 

01  Copo plástico de uso individual 

01  Nécessaire para armazenar os objetos de higiene pessoal 

01 Squeeze ou garrafa plástica para água 
 


