
LISTA DE MATERIAIS - 2022



01 agenda escolar de sua preferência (para uso anotação na escola)
01 pasta mini azul de Plástico c/ aba elástico para agenda;
02 caixas de massa para modelar (de boa qualidade);
02 caixas de giz de cera – 12 cores;
02 tubos de cola branca 90 g;
01 pacote de bloco criativo;
01 estojo (com nome) para acondicionar o giz de cera;
01 brinquedo grande (sugestões: carrinho, bola, boneca/o, bicho de borracha...);
01 jogo americano de plástico para lanche;
02 revistas para recorte;
01 pincel para pintura;
02 folhas de papel pardo;
Materiais que o aluno deve ter em sua mochila (uso individual)

Garrafinha de água;
Lanche em recipientes contendo identificação do/a aluno/a;
Agenda com dados atualizados;
Muda de roupa completa com identificação do/a aluno/a para troca (se necessário);
Toalha para mãos e rosto com o nome do/a aluno/a;
Agenda com dados atualizados;
Kit de higiene pessoal (toalha de mão, sabonete líquido, escova de dente com tampa, 
creme dental. Os materiais que deverão ser repostos conforme a necessidade.



MATERNAL I E II

03 cadernos de desenho tamanho ofício (espiral), capa dura, com 96 folhas;

04 pacotes de lenço umedecido-100 folhas.  (higiene pessoal);

02 livros literário infantil capa dura;

01 Bíblia Infantil;

01 pasta de elástico ofício transparente 0,35mm;

01 pasta de trilho transparente;

01 camiseta usada, adulto para trabalhos artísticos (ex: pintura);

01 pote de tinta guache verde e branca (um de cada).



JARDIM I

03 cadernos de desenho tamanho oficio (espiral), capa dura, com  96 folhas;

02 livros literário infantil;

01 Bíblia Infantil;

01 pasta de Plástico azul 40mm;

02 pastas de elástico, transparente com trilho 0,35mm;

02 pacotes de lenços umedecidos.  (higiene pessoal);

01 pote de tinta guache vermelha e preta (um de cada).



JARDIM II

Matemática: Matemática Natural – a construção do raciocínio Fase I – Pré-Escola-

Editora E.D.C. Gilda Rizzo

04 cadernos de desenho oficio (espiral), capa dura, com 96 folhas;

03 livros literários infantis, a relação será entregue na primeira reunião de Pais, 

dia 02/02/2022;

01 maleta polipropileno ofício-40mm,(azul);

01 camiseta usada, tamanho adulto, para trabalhos artísticos 

( para servir de avental);

01 pote de tinta guache amarela.



JARDIM III

Matemática: Matemática Natural – a construção do raciocínio Fase II – Pré-Escola-

Editora E.D.C. Gilda Rizzo

06 cadernos de desenho oficio (espiral), capa dura, com  96 folhas;

03 livros literários infantis, a relação será entregue na primeira reunião Pais, dia 

02/02/2022;

01 tesoura sem ponta;

01 pasta de plástico de trilho, cor azul;

01 camiseta usada, tamanho adulto, para trabalhos artísticos (para servir de avental);

01 Pote de tinta guache marrom.



 02/02/2022 às 13h – Reunião de Pais: adaptação Maternal e Jardim I.

 02/02/2022 às 16h – Reunião de Pais: Jardim II e Jardim III.

ENTREGA DE MATERIAL E ENTREVISTA: Dia: 02/02/2022 (4ª feira) e 03/02/2022 (5ª feira) -

Horário: 13h às 16h.

INÍCIO DAS AULAS: Maternal e Jardim I - 07/02/2022 e Jardim II e Jardim III – 03/02/2022

SENHORES RESPONSÁVEIS

A entrega de material, no dia e horário marcado, é de grande necessidade para que possamos acolher

melhor seu/(sua filho/a no 1º dia de aula.

Contamos com vocês !

OBSERVAÇÕES : Pensando no desenvolvimento da autonomia das crianças, não usaremos mochilas de

rodinha .Todo o material individual deverá ser marcado ou etiquetado com o nome do aluno. Serão

solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização de práticas relacionadas à formação do hábito

alimentar/projetos; ilustrações e objetos para os projetos pedagógicos; sucatas, rótulos e embalagens.


