LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
MATERNAL II
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.

ENVIAR NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
1 garrafinha tipo “squeeze”.
2 caixas de lenços de papel, que deverá ser reposta sempre que necessário.
1 Pacote de lenço umedecido para realização de atividades. (Repor sempre que necessário)
1 mochila com identificação.
1 lancheira com identificação.
1 Foto 10 x 15 do rosto da criança (atual)
2 Fotos 3x4 do rosto da criança (atual)
(Enviar no 1º dia de aula)
1 Avental para atividades artísticas com nome.
1 frasco com 250 ml de álcool em gel 70% (repor sempre que necessário)
1 pasta com alça (tamanho A3)
1 Pacote de papel canson A3
2 pacotes de papel canson A4 - 140g
2 potes de Massinha de modelar – 500g Soft
3 folhas de E.V.A com glitter (cores diversas)
3 folhas de E.V.A Comum (cores diversas)
1 caneta permanente na cor preta (retroprojetor);
2 caixas de Giz de Cera 12 cores Jumbo.
2 caixas de Lápis de Cor Jumbo 12 Cores Triangular
2 lápis pretos Triangular Jumbo
1 caderno de desenho cartografia 96fls capa dura Spiral
1 estojo com nome
1 cola líquida
1 apontador triangular com aparador
1 tesoura sem ponta
2 telas para pintura 20x30
1 pacote pequeno de olhinhos móveis (médio)
2 lixas de parede grossa
2 potinhos de lantejoulas média
1 rolinho de espuma pequeno 2cm
1 pacote de bexiga – Tam 7 – 50 unidades
1 novelo de lã (qualquer cor)
1 pacotinho de botões médios na cor preta

Pratinhos descartáveis de papelão (10 unidades)

OBS.: Para os alunos que utilizam fraldas, manter a
quantidade necessária na mochila (fralda e lenço
umedecido), para as trocas realizadas na escola.

IMPORTANTE: DEIXAR SEMPRE UMA TROCA DE
ROUPA DO UNIFORME DENTRO DA MOCHILA,
JUNTAMENTE COM UM CALÇADO RESERVA.

OBSERVAÇÕES:
1. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
2. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel higiênico, rolos
vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
LIVROS PARADIDÁTICOS (DE LEITURA) SÃO OBRIGATÓRIOS E SERÃO INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º
SEMESTRES

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
JARDIM I
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.

Enviar na primeira semana de aula.
1 mochila com identificação
1 lancheira com identificação.
1 garrafinha tipo “squeeze”.
1 Foto 10 x 15 do rosto da criança (atual)
2 Fotos 3x4 do rosto da criança (atual)
(Enviar no 1º dia de aula)
1 estojo com nome
1 Avental para atividades artísticas com nome bordado ou pintado.
1 Nécessaire para os objetos de higiene (escova, pasta de dente, toalhinha de rosto)
1 frasco com 250 ml de álcool em gel 70% (repor sempre que necessário)
2 caixas de lenços de papel, que deverá ser reposta sempre que necessário.
1 Maleta polipropileno ofício 40mm Dello (Com identificação).
1 Caderno capa dura brochura 100fls grande.
1 caderno de desenho cartografia 96fls capa dura Spiral
2 potes de Massinha de modelar – 500g Soft
1 Pacote de papel canson A3
2 pacotes de papel canson A4 140g
3 folhas de E.V.A com glitter (cores diversas)
3 folhas de E.V.A Comum (cores diversas)
1 caixa de Giz de Cera 12 Cores (sugestões: Faber Castell ou Curtom).
1 caixa de Lápis de Cor Jumbo 12 Cores (repor sempre que necessário)
3 lápis pretos nº 2
1 borracha macia
1 tesoura sem ponta
1 cola líquida
2 telas para pintura 20x30
1 apontador com aparador
1 caneta permanente na cor preta (retroprojetor)
1 pincel redondo n.10 (sugestão: condor ref 470).
1 Pincel chato n.14 (sugestão: condor ref 441).
1 Pincel chato n.20 (sugestão: condor ref 441
2 lixas de parede
2 potinhos de lantejoulas média
1 pacotinho de olhinhos móveis (médio)
1 novelo de lã (qualquer cor)
1 pacote de bexiga – Tam 7 – 50 unidades

Pratinhos descartáveis de papelão (10 unidades)
1 rolinho de espuma pequeno 2cm

OBSERVAÇÕES:
1. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
2. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel higiênico, rolos
vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
3. Toda troca de roupa deverá ser peça do uniforme, devidamente identificado.
LIVROS PARADIDÁTICOS (DE LEITURA) SÃO OBRIGATÓRIOS JUNTAMENTE COM O LIVRO CALIGRAFIA E SERÃO
INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º SEMESTRES

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
MINI MATERNAL E MATERNAL I
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.

ENVIAR NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
1 garrafinha tipo “squeeze”.
2 caixas de lenços de papel, que deverá ser reposta sempre que necessário.
1 Pacote de lenço umedecido para realização de atividades. (Repor sempre que necessário)
1 mochila com identificação.
1 lancheira com identificação.
1 Foto 10 x 15 do rosto da criança (atual)
2 Fotos 3x4 do rosto da criança (atual)
(Enviar no 1º dia de aula)
1 Avental para atividades artísticas com nome.
1 frasco com 250 ml de álcool em gel 70% (repor sempre que necessário)
1 pasta com alça (tamanho A3)
1 Pacote de papel canson A3
2 pacotes de papel canson A4 - 140g
2 potes de Massinha de modelar – 500g Soft (Somente Maternal I)
3 folhas de E.V.A com glitter (cores diversas)
3 folhas de E.V.A Comum (cores diversas)
1 caneta permanente na cor preta (retroprojetor);
2 caixas de Giz de Cera 12 cores Jumbo. (meu primeiro giz)
1 cola líquida (para uso em casa)
2 telas para pintura 20x30

Pratinhos descartáveis de papelão (10 unidades) (Somente Maternal I)
1 pacote pequeno de olhinhos móveis (médio)
1 lixa de parede grossa
2 potinhos de lantejoula média
1 rolinho de espuma pequeno 2cm (Somente Maternal I)
1 pacotinho de botões médios na cor preta (Somente Maternal I)
1 pacote de bexiga – Tam 7 – 50 unidades

OBS.: Para os alunos que utilizam fraldas, manter a
quantidade necessária na mochila (fralda e lenço
umedecido), para as trocas realizadas na escola.

IMPORTANTE: DEIXAR SEMPRE UMA TROCA DE
ROUPA DO UNIFORME DENTRO DA MOCHILA,
JUNTAMENTE COM UM CALÇADO RESERVA.

OBSERVAÇÕES:
1. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
2. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel higiênico, rolos
vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
LIVROS PARADIDÁTICOS (DE LEITURA) SÃO OBRIGATÓRIOS E SERÃO INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º
SEMESTRES

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
JARDIM II
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.

ENVIAR NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
1 mochila com identificação
1 lancheira com identificação.
1 garrafinha tipo “squeeze”.
1 Foto 10 x 15 do rosto da criança (atual)
2 Fotos 3x4 do rosto da criança (atual)
(Enviar no 1º dia de aula)
1 estojo com nome
1 Avental para atividades artísticas com nome bordado ou pintado.
1 Nécessaire para os objetos de higiene (escova, pasta de dente, toalhinha de rosto)
1 frasco com 250 ml de álcool em gel 70% (repor sempre que necessário)
2 caixas de lenços de papel, que deverá ser reposta sempre que necessário.
1 Maleta polipropileno ofício 40mm Dello (Com identificação).
1 Caderno de capa dura brochura 100fls grande
1 caderno de desenho cartografia 96fls capa dura Spiral
2 potes de Massinha de modelar – 500g Soft
1 Pacote de papel canson A3
2 pacotes de papel canson A4
3 folhas de E.V.A com glitter (cores diversas)
3 folhas de E.V.A Comum (cores diversas)
1 caixa de Giz de Cera 12 Cores (sugestões: Faber Castell ou Curtom). (Repor sempre que necessário)
1 caixa de Lápis de Cor 12 Cores (Repor sempre que necessário)
3 lápis pretos nº 2 (Repor sempre que necessário)
1 borracha macia
1 tesoura sem ponta
1 cola líquida (Repor sempre que necessário)
1 apontador com aparador
1 caneta permanente na cor preta (retroprojetor);
1 Pincel chato n.14 (sugestão: condor ref 441).
1 Pincel chato n.20 (sugestão: condor ref 441).
1 pincel redondo n.10 (sugestão: condor ref 470).
2 telas para pintura 20x30
2 lixas de parede
2 potinhos de lantejoulas média
1 pacotinho de olhinhos móveis (médio)
1 novelo de lã (qualquer cor)
1 pacote de bexiga – Tam 7 – 50 unidades

Pratinhos descartáveis de papelão (10 unidades)
1 rolinho de espuma pequeno 2cm

OBSERVAÇÕES:
1. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
2. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel higiênico, rolos
vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
3. Toda troca de roupa deverá ser peça do uniforme, devidamente identificado.
LIVROS PARADIDÁTICOS (DE LEITURA) SÃO OBRIGATÓRIOS JUNTAMENTE COM O LIVRO CALIGRAFIA E SERÃO
INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º SEMESTRES

