LISTA DE MATERIAL
GRUPO 4 – EDUCAÇÃO INFANTIL/2022
ATENÇÃO:
1. Pensando na organização dos alunos, solicitamos que a lista de material seja
providenciada para a primeira semana de aula.
2. Não deixe de aproveitar os materiais do ano anterior, apontando os lápis,
aproveitando suas pastas, etc.
3. Todo o material: cadernos, lápis, tesoura, livros, etc. – devem ser etiquetados com o
nome completo do aluno e turma.
4. O uniforme (obrigatório) encontra-se a disposição na Dupla Face: Rua Carlos Gomes,
380 (atrás do Supermercado Zaffari - Praça Sta. Teresinha).
MATERIAL:


2 livros de história - Lembrete importante: solicitamos aos pais/mães, que adquiram somente
os títulos das indicações feitas pela Escola, que serão enviadas no inicio do ano letivo.

 3 gibis da turma da Mônica.
 1 jogo pedagógico.
 1 jogo: Lego, quebra-cabeça (com 50 peças), bingo de números, dominó, memória
(usados ou não).
 1 brinquedo: panelinha, carrinho, , boneca, ferramentas (usados ou não).
 1 kit de animais de borracha (usados ou não).
 1 caderno de cartografia grande (desenho).
 1 estojo: 4 lápis pretos, 2 borrachas, 1 apontador com depósito, 1 régua(com nome).
 1 cola em bastão.
 1 cola branca.
 2 potes de 250ml de acrilex (branco, azul, verde, rosa, laranja, vermelho, amarelo,
marrom ou preto).
 1 caixa de lápis de cor (24 cores).
 1 caixa de giz de cera.
 2 conjuntos de canetinhas.
 1 tesoura sem ponta (do ano passado).
 1 caneta marca-texto.
 1 kit de marcador de página adesivo.
 1 bloco de notas adesivos (post-it).
 1 pote/caixa de alfabeto móvel.
 1 rolo de fita marrom 3M.






















1 pacote de palito de picolé.
100 folhas de sulfite 60.
100 folhas papel Chamex Ink Jet Paper- Tamanho A4 – 210x297.
1 bloco de papel A3 colorido.
1 pacote de papel Soft Plus 180 gramas (cores variadas).
1 prancheta (do ano passado).
1 classificador com elástico para levar o tema de casa (com nome).
1 pasta com 100 plásticos para guardar atividades (do ano passado).
1 pote (grande 500g) de massa de modelar (Uti-Guti, Xuxa ou Castel Soft).
1 pincel.
1 organizador de plástico Top Stock (do ano passado).
1 cesto multiuso (plástico do ano passado).
2 toalhas americanas (tecido).
1 prato inox (o mesmo do ano passado - com o nome gravado).
1 garfo inox (o mesmo do ano passado - com o nome gravado).
1 colher inox (o mesmo do ano passado - com o nome gravado).
1 caneca inox ou plástica (sem tampa).
1 chapéu de cozinheiro ou touca descartável (para as aulas na Cozinha Pedagógica).
1 avental (para as aulas na Cozinha Pedagógica).
1 camiseta (grande) ou avental para Artes (usados ou não).
Materiais que podem ser enviados para a escola, caso estejam “sobrando em casa”:





Teclados, mouses, fones, celulares (que já não funcionam mais);
Pedaços de tecidos, botões, missangas, lantejoulas;
Forminhas para cupcakes, carretel de linha e/ou lã, barbantes, fitas;
Materiais não estruturados como: formas, colheres de pau, panelas, entre outros.

