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LISTA DE MATERIAL INFANTIL 1 - 2022

1 cola líquida grande
1 cola bastão pequena
2 potinhos de gliter
1 caixa de giz de cera
1 caixa de lápis de cor (12 cores de boa qualidade)
1 caixa de giz de cera
12 potinhos de tinta guache
1 pincel
1 tesoura de boa qualidade e sem ponta
300 folhas de papel sulfite A4
2 folhas de color set (cor da sua preferência)
1 cartolina branca
1 papel crepom
1 pacote de papel criativo
2 folhas de E.V.A. (cor da sua preferência)
2 classificadores amarelos
1 pasta polionda amarela (4 cm de altura)
1 envelope Kraft para o boletim (176 x250 mm)
1 folha de papel BO
2 fotos 3 x 4 (atualizadas)
1 guardanapo de tecido para o lanche (ficará na mochila)
1 toalha de mão (ficará na escola durante a semana)
1 copo plástico (sem tampa e sem canudo)
1 revista para recorte

Observações para ficar abaixo de cada lista de materiais:
➢ Será adquirida para o uso escolar das crianças uma mochila (para guardar o lanche e também a agenda e/
ou trazer uma troca de uniforme, caso necessário).
Atenção: Essa mochila terá o valor de R$ 85,00. Obs.: a mochila poderá ser entregue no ato da matrícula ou
informarão o dia que poderá ser retirada na escola.
➢ Será adquirido um tapete (1m x 0,43 cm), emborrachado, de uma única cor, SEM ESTAMPA,
cujo valor será de R$ 28,00 e deverá ser pago na tesouraria da escola no ato da matrícula. (obs.: Caso os
senhores possuam um tapete IDÊNTICO à descrição acima, o mesmo poderá ser (re) utilizado.)

ATENÇÃO:
✓ Identificar TODOS os materiais com o nome do (a) aluno(a).
✓ Os materiais deverão ser entregues das 07h às 13h entre os dias 31/01/2022 (segunda-feira) e
1º/02/2020 (terça-feira) pelo portão da Educação Infantil que fica na Travessa Alves de Lima
(é importante a entrega na data e horário determinados para que as professoras possam fazer
a conferência e arrumação).

