
 

LISTA DE MATERIAL - 2021 

ORIENTAÇÕES DA ESCOLA – JARDIM II (COR AMARELA) 

• No primeiro dia de aula, trazer somente o kit mochila, conforme lista abaixo; 

• Os materiais desta lista deverão ser entregues na primeira semana de aula; 

• Todo material de uso individual deve ser identificado para evitar problemas de trocas ou perdas; 

• Sugerimos que seja adquirido material de boa qualidade. (Contudo que sejam evitados artigos importados ou de 

alto custo); 

• Trazer os materiais desta lista durante a primeira semana de aula; 

• Para uma boa MORDOMIA dos materiais, recomendamos a reutilização de alguns materiais. Os materiais 
assinalados com asterisco (*) poderão ser reaproveitados do ano anterior. 

 

MATERIAL PERMANENTE QUANTIDADE 

Apontador com depósito (para lápis jumbo) * 01 

Avental escolar simples amarelo 01 

Borracha branca 03 

Caderno de desenho – A4 - 48 folhas - capa dura (encapar de amarelo) 01 

Caderno espiral meia pauta 40 folhas – capa dura (encapar de amarelo) 01 

Caixa de aquarela em pastilhas – 12 cores 01 

Caixa de giz de cera triangular – 12 cores 01 

Caixa de lápis de cor triangular jumbo – 12 cores * 01 

Cola bastão – 20g 02 

Estojo para guardar lápis - com 3 divisórias* 01 

Jogo de canetinha hidrográfica grossa 12 cores * 01 

Lápis grafite HB jumbo triangular* 03 

Pasta A4 amarela transparente (2 cm de espessura) com elástico 01 

Tesoura sem ponta* 01 

MATERIAL ARTÍSTICO  

Bloco de papel desenho 140 g (tipo Canson) branco A4 01 

Botões de plástico 25 mm – cores diversas 10 

Cola de silicone líquido – 100g 01 

Envelope de papel pardo A3 01 

Folha de dupla face (colorset) – nas cores azul, marrom e vermelho  01 de cada 

Folha de lixa fina preta – 120g/m² 02 

Folha de papel cartão – nas cores vermelho e preto 01 de cada 

Olhos articulados – 15 mm de diâmetro 10 

Pincel chato nº 14 01 

Pincel Escolar Brocha - (835 00)  01 

Placa de EVA bege 01 

Pote de glitter 3g – qualquer cor 02 

Rolinho de espuma com cabo – 5cm* 01 

KIT MOCHILA  

Caixas de lenço de papel 01 

Escova de dente 01 

Estojo para escova de dente 01 



Garrafinha para água com nome 01 

Lenço umedecido 01 pacote 

Mochila média 01 

Pasta de dente infantil (sem flúor) 01 

Toalhinhas (enxugar as mãos e forrar a mesa do lanche) * 02 

Trocas de roupa extra (Uniforme, meias e calçado) 01 

 
 

UNIFORMES 

MJB Confecções – 3916-5031/ 98878-5034 
R. Pouso Alegre, 52 – Bosque dos Eucaliptos. 
 
Uniformes T’Shirts – 3019-4987 / 98185-5826 
Av. Cidade Jardim, 4550 – Bosque dos Eucaliptos. 
 
Morathi – 3917-6029/ 3307-6302 
Av. Ouro Fino, 1100 – Bosque dos Eucaliptos.  
 
IMPORTANTE: Recomendamos que os agasalhos estejam visivelmente identificados com nome e sobrenome do aluno. 
 

TRANSPORTES 

Cláudio: 3209-5909 / 98826-4137 / 98152-2480 
Vila Ema, Jardim Maringá, Vila Adyana, Vila Rubi, Vila Maria, Jardim Bela Vista, Monte Castelo, Jardim Paulista, Jardim Oswaldo 
Cruz. 
 
Cristiano: 99778-9033 
Jardim América, Parque Industrial, Jardim das Indústrias e Aquárius. 
 
Dilma/Fernando: 99172-9059 / 98813-3492 / 98813-3482 
Jardim das Industrial, Jardim Aquárius e adjacentes. 
 
Graciela: 99175-8316 / 98844-9533  
Jardim Sul, Terras do Sul, Jardim América, Morumbi, Jardim Oriente, Bosque dos Ipês, Jardim Satélite, Bosque, Jardim Portugal e 
adjacentes. 
 
Roberval: 3917-9694 / 99726-4513 
Centro, Vila Maria, Bela Vista, São Dimas, Vila Ema, Vila Betânia, Esplanada, Alto da Ponte, Santana, Altos de Santana e 
adjacentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

PAPELARIA EGUCHI 
 

Compre sua lista de material escolar na 
Papelaria Eguchi. 

 
Parcelamento em até 03 (três) vezes no 

Cartão de Crédito. 
À Vista com 15% de desconto (Dinheiro, 

Cartão Débito ou Cartão de Crédito à 
vista). 

Não aceitamos cheque. 
Cartões aceitos: Visa, Master, Amex, Elo 

e Hipercard 
 

Avenida Cidade Jardim, nº4.420 (em 
frente à escola do SESI) 

 Fone (12) 3936-2993 
Solicite orçamento das listas por e-mail: 

peguchi@bol.com.br/ 
papelariaeguchi@ig.com.br 

 
 

 

PAPELARIA HONDO 
 

Compre sua lista de material escolar  
na Papelaria Hondo. 

 
Forma de pagamento para compra de 

lista completa: 
Compras no cartão de crédito à vista: 

5% de desconto. 
Compras à vista no dinheiro ou cartão 

de débito:10% de desconto. 
Parcelamento em até 5X no cartão. 

 

 

R. Hondo, nº315 - Jardim Oriente, São 

José dos Campos - SP, 12236-100 

Telefone: (12) 3931-4191 
Solicite orçamento das listas por e-mail:  

bazarepapelariahondo@terra.com.br 
 

PAPELARIA SARTEC 
 

Compre sua lista de material escolar  
na Papelaria Sartec. 

 
Compras no cartão até 3 (três) vezes 

sem juros com 10% de desconto. 
Compras à vista no dinheiro, cartão de 
débito ou 1 (uma) vez no crédito com 

15% de desconto. 
 

 
Avenida Andrômeda, nº 1805 no Jardim 
Satélite, São José dos Campos - SP, 
12236-100 - Telefone: (12) 3934-

1666 ou WhatsApp 99704-1799. 
Solicite orçamento das listas por e-mail:  

sartecpapelaria@uol.com.br 

OBSERVAÇÃO 

A lista apresentada trata-se somente de uma 

INDICAÇÃO da Escola. A compra dos 

materiais, uniformes e a escolha do transporte 

escolar é de inteira responsabilidade dos pais 

ou responsáveis pelo aluno. 
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A lista apresentada trata-se somente de uma 

INDICAÇÃO da Escola. A compra dos 

materiais, uniformes e a escolha do transporte 
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ou responsáveis pelo aluno. 
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