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Lista de material – 2022
Maternal
-*pasta de elástico pequena para agenda;
- *1 pasta em L pp 0,15 – A4 ofício (cristal);
- *1 pasta de elástico fina para lição de casa;
- *1 pasta de trilho (azul);
- *1 caneta de quadro branco preta (ponta fina);
- *2 lápis grafite triangular jumbo;
- 1 borracha pedagógica trifásica;
- *1 apontador com coletor jumbo;
- *1 borracha branca;
- *1 caixa de lápis de cor triangular jumbo;
- *1 caixa de big giz de cera triangular;
- *1 avental;
- *1 pincel nº 16;
- *1 estojo;
- *1 caderno de desenho espiral;
- 30 sacos plásticos para sulfite;
- 5 sacos plásticos tamanho A3;
- 2 tubos de cola líquida (Tenaz);
- 4 tubos de cola bastão (Pritt);
- 1 rolo de fita crepe;
- 2 rolinhos de durex colorido;
- 1 caixa de guache (Faber Castell);
- 2 unidades de tintas plástica (qualquer cor);
- 2 potinhos de gliter;
- 2 unidades de cola gliter (qualquer cor);
- 1 potinho de lantejoulas grandes;
- 2 placas de EVA (azul e amarelo);
- 1 blocos colorido A3 (120gm com 20 folhas);
- 1 blocos de desenho A3 (150gm com 20 folhas);
- 1 lixa de parede nº 100;
- 2 revistas para recortes;
- 4 pacotes de massinha (Utti Gutt ou Soft da acrilex);
- *1 creme dental junto com a escova em 1 necessaire;
- *1 lancheira contendo 1 caneca e 1 toalha para lanche;
- 1 livro de história infantil;
- 1 papel crepom (qualquer cor);
Materiais específicos como papéis, tintas, pincéis, etc, poderão ser pedidos conforme necessidade.
Todo o material com asterisco deverá ser etiquetado com o nome do aluno, e entregue completo na 1ª semana de aula,
junto com os demais itens.
Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de material trata-se de uma recomendação de
caráter técnico, durabilidade e ou qualidade. Isso não significa imposição ou obrigatoriedade na compra da marca indicada.

