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Lista de Material - 1º Período 2022 
 

 
 

Material de higiene 
 
01 caixa de lenços de papel 
01 copo de plástico (com alça e bico) 
01 pote plástico com tampa (de aproximadamente 30cm de comprimento, por 20cm de largura e 12cm altura) 
para guardar os seguintes materiais: 
03 fraldas (uso diário) 
01 pomada preventiva para assadura 
01 pacote de lenços umedecidos 
01 protetor solar 
01 repelente 
01 sabonete líquido 
01 rolinho de saco plástico para colocar roupa suja 
01 necessaire contendo 01 escova com protetor de cerdas e 01 pasta de dentes  
 

Material de uso geral 
 

 
 

100 folhas de papel A4 (branco) 
100 folhas de papel A4 (colorido) 
02 rolos de papel crepom (cores variadas) 
05 folhas papel 40 kg 
02 cartolinas coloridas 
01 cartolina decorada 
02 pacotes de Extra Paper-cil 
01pacote de papel “Coleção Eco Cores Multiformas” 
01 bloco para desenho 140g A3(Canson, Filiperson) 
06 papéis cartão (cores: vermelho, verde, azul, 
amarelo, preto e branco) 
08 rolos de durex (cores variadas) 
01 rolo de metaloide 
01 tubo de cola branca 250 ml 
01 tubo de cola bastão 
03 tubos de cola colorida 250 ml (cores 
variadas/Acrilex ou Faber Castell) 
02 tubos de brilho cola (Acrilex) 
01 bastão de cola quente grosso 
100 forminhas para docinho estampada 
02 vidros de guache 250 ml (vermelho e verde) 
01 vidro de tinta acrílica 250 ml 
01 tela para pintura 20x30 cm  
01 pincel nº 12 
01 trincha de 1  
01 trincha de 2 ½ 
01 folha de celofane 
01 camisa comprida para proteger o uniforme nas 
aulas de Arte (pode ser usada) 
01 estojo de caneta hidrocor grossa lavável 12 unid. 
01 caixa de giz de cera (meu primeiro giz) 
02 potes de massinha 500gr Base de amido 
03 lixas finas de madeira 
03 trilhos de plástico 

01 novelo de lã 
01 metro de contact transparente 
01 pacote de olhinhos (médio ou grande) 
01 pasta polionda A3 com alça 

 
Obs.: Todo material deverá vir etiquetado 

com nome completo do aluno e série. 

Solicitamos que nos papéis (cartolina, 

papel cartão...), para evitar danos, os nomes 

sejam colocados não diretamente no 

material e que pesos, medidas e cores 

solicitadas sejam respeitadas. 

As marcas colocadas em alguns itens são 

apenas sugestões porque entendemos que 

fazem muita diferença na execução das 

atividades.
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ATENÇÃO 

 

       REUNIÃO DE PAIS 01 DE FEVEREIRO DE 2022 NO HORÁRIO DE 8H. 

 

Início das aulas: 07 de fevereiro de 2022 às 12h30. 

 

 

 
IMPORTANTE 

 
 

 O material deverá ser entregue entre os dias 01/02/2022 à 04/02/2022, na escola.  
 O material do projeto de leitura adotado pelo contrato deverá ser pago de forma parcelada junto com as 

mensalidades escolares de acordo com a tabela abaixo.
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