
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2015 - JARDIM III 

A compra do material, como discriminado em Contrato, poderá ser feita pela Escola: 

LISTA FECHADA  R$ 675,00 (Compra feita pela Escola incluindo os itens de papelaria + “KIT 

ESCOLAR”). 

OU 

LISTA ABERTA  compra da lista feita pela família, com a OBRIGATORIEDADE da compra do “KIT 

ESCOLAR”, como segue no quadro destacado abaixo. 

 

A Escola gerará AUTOMATICAMENTE os boletos, caso a família não se pronuncie pela opção da LISTA. 

 

FORMA DE PAGAMENTO: R$ 337,50 no mês de fevereiro/15 + R$ 337,50 no mês de julho/15. 

 

Os Projetos serão confeccionados pela Equipe Pedagógica da Soletrar, tendo em vista os eixos didáticos 

e objetivos por área de conhecimento: LINGUAGEM, MATEMÁTICA, ESTUDO DO MEIO, ARTES E 

EXPRESSÃO CORPORAL. 

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO  R$ 220,00 (duas parcelas: FEVEREIRO e JULHO/15). 

ATENÇÃO: a secretaria não receberá papéis amassados, enrolados, 

rasgados ou dobrados... Assim como materiais de papelaria quebrados, 

danificados ou com embalagem violada. 

 
1 Rolos de dupla face 9400 12x30 (sugestão -3M) 

1 Durex transparente 12x30 (sugestão -3M) 

1 Fitas crepe grossa 50x50 (sugestão -3M) 

1 Fita crepe 25x50 (sugestão -3M) 

2 Fita adesiva colorida (qualquer cor)  

1 Fita adesiva transparente 50x50 (sugestão -3M) 

12 Colchetes nº 12 

10 colchetes nº 03  

20 Grampos plásticos 

2 Potinhos de gliter (qualquer cor) 

2 Potinhos de lantejoulas  

5 Cartolinas brancas  

5 Cartolinas (qualquer cor)  

1 Cartolina laminada dourada  

1 Cartolina laminada prata  

2 Folhas de color set rosa 

2 Folhas de color set laranja  

2 Folhas de color set amarela  

2 Folhas de color set azul claro  

2 Folhas de color set azul escuro  

2 Folhas de color set preto  

2 Folhas de color set vermelho  

2 Folhas de color set verde bandeira  



2 Folhas de color set verde folha  

1 Pacote de pregadores 

1 Pacote de sementes: girassol, salsinha, hortelã (para plantio) 

1 Pacote de letras móveis de E.V.A 

1 Pacote de forminhas para doce (pequenas) 

4 CD-R  

5 Capinhas de papel  para CD  cor laranja  

2 DVD-R  

1 Folha de papel cartão marrom  

1 Folha de papel cartão verde bandeira  

1 Folha de papel cartão azul claro  

1 Folha de papel cartão azul escuro  

1 Folha de papel cartão laranja  

1 Folha de papel cartão vermelho  

1 Folha de papel cartão amarelo  

1 Folha de papel crepom verde bandeira 

1 Folha de papel crepom verde folha  

1 Folha de papel crepom rosa 

1 Folha de papel crepom marrom 

2 Folhas de papel de seda (qualquer cor)  

2 Papel celofane incolor 

1 Folha de E.V.A azul 

1 Folha de E.V.A verde 

1 Folha de E.V.A amarelo 

1 Folha de E.V.A vermelho 

1 Folha de E.V.A branco 

1 Folha de E.V.A desenhada/decorativa 

1 Folha de papel laminado prata  

1 Folha de papel laminado dourado  

20 Folhas de papel Kraft 66X96  

2 Folhas de E.V.A. (qualquer cor)  

1 Bloco de Papel Canson (20 folhas)  

5m de plástico adesivo (cristal/Contact)  

100 Folhas de sulfite A4 colorida (qualquer cor) 

100 Folhas de sulfite A3 coloridas (qualquer cor) 

1 Pacote de A4 500 folhas  

1 Pasta com elástico (CRISTAL – transparente)  

2 Tubos de cola pequena 40gr   

1 Tubo de cola branca 1 litro (qualquer marca)  

4 Tubos de cola PRITT (40g)  

1 Tela de Pintura 30X40  

3 Pastas com ferragens pretas 

3 Pastas com ferragens vermelhas  

*1 Estojo com zíper (a compra será FEITA PELA FAMÍLIA, pois os MODELOS são 

LIVRES, por escolha da criança) 



1 Borracha branca  

1 Apontador com depósito para lápis GROSSO 

1 Apontador com depósito para lápis COMUM 

4 Lápis grafite triangular 

1 Rolo de fitilho (qualquer cor)  

1 Rolo de barbante de algodão 100gr ou 100m 

1 Pacote de palito de sorvete  

1 Tesoura ponto vermelho Mundial (pode ser usado do ano anterior) 

2 Caixas de lápis de cor 12 cores  

1 Caixa de lápis aquarela 12 cores  

1 Caixa de giz de cera GIZÃO com 12 cores  

2 Caixas de canetas hidrográficas com 12 cores (fina) 

1 Caneta de Retro preta 

2 Canetas permanentes (qualquer cor) 

3 Caixas de cola colorida com 6 unidades  

2 Tintas de Tecido 37ml (qualquer cor) 

4  Potes de Tinta Acrílica para artesanato fosca ou brilhante látex PVA 100 ml verde  

5 Potes de tinta acrílica de 500gr (qualquer cor) 

20 Sacos de prolipropileno, sem furos de 15cmx29cm (saco para presente) 

10 Sacos com 2 furos tamanho A4 

1 Pacote de bexiga qualquer cor 

1 Pacote de Perfex 

1 Esponja (sem a parte verde)  

1 Pincel nº24 (achatado)  

1 Pincel nº 14 (chato) 

1 Pincel nº 4 (chato) 

1 Rolinho para pintura  

1 Pacote palito churrasco 

2 Pacotes com rolos de papel toalha  

2 Potes de massinha 500gr (qualquer cor)  

1 Pacote pequeno de argila  

1 Folha de lixa  

1 Rolo de fio de nylon 

20 Toucas descartáveis para culinária  

1 Cadernetinha para agenda de telefone 

1 Dado pequeno  

20 Refis de cola quente (fina)  

10 Refis de cola quente (grossa) 

2 Folhas de etiquetas adesivas nº 30 (6080) 

1 Rolo de lastex branco 

1 Novelo de lã (branco, amarelo, preto ou marrom) 

1 Caderno para cartografia (com capa dura) 

1 Jogo de Pintura facial (Pintando a Cara – líquido) 

1 Pacote de penas 

1 m de imã (2 cm de espessura) 



1 m de velcro (2 cm de espessura) 

3 m de fita de cetim (1 cm de espessura) – qualquer cor 

1 Pacote de 50g de algodão 

1 Caixa de hastes flexíveis 

1 Rolo de sizal 

 

*1 Livro Paradidático infantil indicado pela professora - PROJETO Biblioteca 

Girante – lista entregue, pela professora da turma em 03/02/15 (este exemplar é 

necessário adquirir independente da OPÇÃO DE COMPRA POR LISTA ABERTA OU 

LISTA FECHADA- ITEM OBRIGATÓRIO). 

*1 Livro de Artes (será indicado pela professora: Artistas Famosos - Miró). 

 

KIT ESCOLAR OBRIGATÓRIO – COMPRA NA ESCOLA 

1 agenda escolar 2013 – R$ 40,00 (cobrança em fevereiro) 

1 saquinho para escovação – R$ 12,00  (cobrança em fevereiro) 

1 avental plástico para artes – modelo padrão – R$ 18,00 (cobrança em 

fevereiro) 

Adereço de Carnaval/atividade temática – R$ 18,00 (cobrança em fevereiro) 

*(Dia das Mães, Dia dos Pais, Vernissage) – R$ 105,00 (cobrança diluída nos 

meses de Abril, Julho e Setembro) 

 

 Todas as cobranças serão especificadas e cobradas em boleto 
 

 

 
 

 


