
 

Lista de Material 2022 

JARDIM III 

Senhores pais e ou/responsáveis 

A lista abaixo é referente ao material de uso pessoal do aluno. Além dessa lista, cobraremos 

uma taxa de R$ 70,00, que será utilizada para custear os materiais de atividades plásticas 

(tintas, pinceis, etc), fotocópias de atividades extracurriculares, materiais para aulas lúdicas nas  

diversas disciplinas, itens de papelaria em geral (cartolinas, E.V.As, entre outros). 

O valor da taxa deverá ser efetuado no início do ano letivo, na secretaria da Escola Quarup e 

poderá ser pago à vista ou em duas vezes (metade no mês de janeiro e a outra metade no mês 

de julho) 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

03 Cadernos brochurão com pauta de capa dura – 96 folhas 

01 Caderno capa dura pequeno – 96 folhas 

04 Lápis grafite nº 2 (sugestão: super soft black) 

04 Borrachas brancas (sugestão borracha dust free) 

01 Apontador com depósito tubo (sugestão: apontador com depósito Aquarius)  

01 Caixa de 12 cores de lápis de cor (sugestão: ecolápis  jumbo) 

01 Apontador com depósito tubo para lápis jumbo 

01 Jogo de 12 cores de canetinhas, ponta grossa (sugestão: jogo de canetas 
hidrocor, ponta grossa jumbo triangular) 

01 Pasta A3 (cor de sua preferência – para arquivar as fichas) 

02 Tubos de cola branca de 90g (sugestão: colas gel 63g) 

01 Caixa de giz de cera curton 15 cores ecogiz bicolor ou de sua preferência 

01 Tesoura sem ponta (sugestão: tesoura sem ponta vai e vem) 

01  Alfabeto móvel E.V.A 

02 Massinha de modelar 

01 Livro infantil para a faixa etária de 5 a 6 anos de sua preferência 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL E DE HIGIENE (MANTER NA BOLSA) 

01 troca de roupa 
01 escova de dente 
01 pasta de dente 
01 toalha pequena 
01 estojo de duas divisões 
01 copo ou garrafa (para água) 
 
 



OBS: TODO MATERIAL DEVE ESTAR ETIQUETADO COM O NOME DO ALUNO (A) 


