LISTA DE MATERIAL MATERNAL – 2022
ENTREGAR A LISTA JUNTO COM O MATERIAL
NOME DO ALUNO:_________________________________
500- Folhas de sulfite A4 (297mm,
210mm)
04- Pastas Azuis Fosco com grampo
Grande
01- pacote de folhas lume paper
02- Folhas de papel Kraft.
03- Folhas EVA grande AZUL
01- Folha de EVA com gliter AZUL
01 – Folha de EVA texturizado
LARANJA
01- Saco plástico para fichário
transparente
resistente.
01 – Fita Dupla Face
02 – Folhas de cartolina branca
02 – Folhas de color set rosa
01- Caixa de giz de cera curto/grosso
02- Colas grandes Tenaz
01 – Caixa de cola colorida com gliter

03 - Folhas crepom rosa
02 – Folhas papel cartão marrom
03 – Folhas de papel de presente
01 – Caixa de cola colorida normal
01- Massa para modelar de 500gramas
01- Caixa de guache 12 cores
01- Flanela
01- Avental para pintura
01 – Rolinho de lastex
01– Caneta retro projetor preta (ponta
média)
01– Caixinha de palito de fósforo cheia
01- Novelo de lã
01 – Pacote de algodão bolinha
01 – Bastão de cola quente (silicone
fino)
01 – Caixa Organizadora Poliondas Azul
Tam. P
01 – Pacote de olhinho móvel
02- Pincel nº 8 (tigre)
01 – Rolo de Barbante
01 – potinho de lantejoula

MATERIAL DE HIGIENE E USO PESSOAL
01- Mochila
01-Escova de dente
01-Creme dental infantil
01- Caixa de lenços de papel
01- Copo Plástico com nome
01- Frasco de gel antisséptico para as mãos
01 – caixa de cotonete
TROCA DE ROUPA
Os itens a seguir deverão conter o nome marcado em cada peça e permanecer na mochila do
aluno para qualquer emergência: shorts; calça comprida; camiseta; calcinha ou cueca; meias;
capa de chuva (peças do uniforme escolar)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Todas as peças do uniforme do aluno (camiseta, calça, agasalho, etc.) deverão ter o nome
bordado ou escrito com caneta para tecido.
2. Todo o material individual do aluno deverá ter o nome marcado (exceto as folhas, que não
devem conter o nome do aluno).
3. Conforme a utilização será solicitado material para reposição durante o ano.
4. No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer mochila e lancheira identificadas com nome e
série.

