LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022
MATERNAL 1
Quantidade
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
Quantidade
200
01
01
01
01
01
01
02
01
02
01
01
02
01
02
01
02
02
02
01
02
01
02
01
02
02
01
01
01
Quantidade
10
02
50

Material Individual
Fichário A4 preto, com visor para personalizar, com 4 argolas e lombada de 60mm (Marca
Chies);
Pasta canaleta transparente
Maleta Oficio com elástico na cor VERDE transparente para envio de tarefas
Estojo com 3 divisórias
*Caixa de giz de cera 12 cores jumbo (recomendação: giz de madeira – marca faber castell)
*Caixa de caneta hidrocor 12 cores jumbo (lavável)
*Caixa de lápis de cor jumbo
*Apontador jumbo
Tubo de cola 90g
Foto do Aluno 10x15
Material Coletivo
Sulfite branco A4
Caixa de cola colorida
Metro de papel contact transparente
EVA com glitter (Opção de cores: vermelho, branco, rosa, verde, preto, dourado)
EVA colorida (Opção de cores: Branco, vermelho, azul, verde, amarelo)
Metro de TNT (Opção de cores idem EVA)
Livro de história infantil capa dura (adequado para a faixa etária)
Papel cartão colorido (Opção de cores: Branco, vermelho, azul, verde, amarelo)
Fita banana
Fita crepe larga
Fita dupla face
Pote de guache 250 ml (Opção de cores: Laranja, vermelho, azul, verde, amarelo)
Bloco de canson colorido A4
Papel laminado
Pacote de pregador de roupa em madeira
Cartolina branca
Pacote de color set A3
Pote de massinha 500g (utiguti ou soft)
Lixa fina
Pacote de palito de sorvete
Pacote de bexiga nº 9 (Opção de cores: amarelo, branco,rosa, azul, vermelho)
Tinta auto relevo (Opção de cores: amarelo, branco,rosa, azul, vermelho)
Folhas de papel scrapbook decorada
Brinquedo. Exemplos: animais de fazenda, instrumentos musicais, ferramenta de
plástico, molde de massinha, brinquedo de madeira
Cola de artesanato (silicone)
Caneta permanente cor preta ponta fina
Pincel chato nº 18
Canson A4 branco
Fio de nylon 0,30mm - 100 metros
Material de Higiene
Rede de cabelo descartável para culinária
*Toalha umedecida para higiene das mãos e rosto (1manter na mochila e 1 para sala de
aula)
*Sacos plásticos para envio de roupas sujas

*Material sujeito a reposição.
▪
▪
▪
▪

Todo material INDIVIDUAL E DE HIGIENE deve ser IDENTIFICADO COM NOME DA CRIANÇA;
Conforme os materiais individuais e de higiene acabarem a professora solicitará via agenda;
ENTREGAR TODO MATERIAL ESCOLAR NA SEMANA DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2022;
NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO PARA O MATERIAL DE USO COLETIVO.

