LISTA DE MATERIAL ANUAL – 2022
MINI MATERNAL e MATERNAL I

1 caneta retroprojetor - preta
1 caixa de giz de cera 12 cores (Meu primeiro giz- tipo jumbo)
1 caixa de cola plástica com 6 cores
1 caixa de tinta guache
3 caixas de massa para modelar 12 cores (Soft)- à base de amido
1 cola Tenaz (branca, grande)
1 pacote de palito de sorvete
1 pacote de palito churrasco
1 pacote de pena
1 lixa grossa
1 brocha pequena de pintura
1 pacote de bexiga vermelha
1 avental plástico do tipo camiseta
1 brinquedo pedagógico (adequado a idade da criança, com peças de montar grandes)
Revistas para recorte
PAPEIS:
1 pacote de 500 folhas papel sulfite

1 pacote de folha A4 color (Novaprint/ Filipinho/ Offpinho)
3 folhas de cartolina branca
2 folhas EVA marrom
2 folhas EVA vermelha
1 folha EVA com glitter
1 folha EVA estampada
HIGIENE:
2 potes de lenços umedecidos / 3 caixas de lenço de papel
1 garrafa para água (uso diário).
OBSERVAÇÃO:
* Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno (a), exceto os papéis.
* A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula.

LISTA DE MATERIAL ANUAL – 2022
MATERNAL II

1 cola Tenaz (branca, grande)
1 caixa lápis de cor jumbo
2 lápis de escrever triangular
1 borracha
1 apontador com depósito
1 cola Tenaz (branca, grande)
1 estojo
1 caixa de cola plástica c/ 6 cores
3 caixas de massa para modelar -12 cores (a base de maisena) Soft
1 pacote de palito de churrasco
1 caixa de cotonete pequena
1 pincel n°12
1 caneta retro preta
1 avental de plástico do tipo camiseta
1 brinquedo pedagógico (de montar, tipo LEGO, com peças grandes)
1 bucha
1 pacote de penas coloridas
Revistas para recorte
PAPEIS:
1 pacote de 500 folhas papel sulfite

1 pacote de folha A4 color (Novaprint/ Filipinho/ Offpinho)
3 folhas de cartolina branca
2 folhas EVA amarelo
2 folhas EVA azul
1 folha EVA com glitter
1 folha EVA estampada
HIGIENE:
2 potes de lenços umedecidos / 3 caixas de lenços de papel /
Garrafinha de água (uso diário)

OBSERVAÇÃO:
* Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno (a), exceto os papéis.
* A entrega deste material deverá ser feita na 1ºsemana de aula.

LISTA DE MATERIAL ANUAL– 2022
JARDIM I

1 caderno de 90 folhas brochurão para atividade em sala
2 borrachas / 1 estojo escolar
4 lápis pretos (Faber Castell)
1 apontador com depósito
1 caneta retro preta
1 pasta preta c/ 20 plásticos p/ música
1 tesoura sem ponta e se possível com o nome gravado
1 tubo de cola branca (grande, de bico fino)
1 cola bastão grande
1 caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores)
3 caixas de massinha para modelar (Soft)
1 caixa de giz de cera
1 potinho de glitter
1 pacote de lantejoulas grandes, coloridas
1 pacote de palito de sorvete colorido
1 pincel chato nº 12
1 caixinha de fósforo
10 tampinhas de garrafa
1 avental plástico para pintura
1 jogo pedagógico (quebra cabeça ou peças de montar)
1 livro de historinha infantil (pra ficar na sala)
1 pacote letras móveis,
Revistas para recorte

PAPEIS:
1 pacote de 500 folhas papel sulfite
1 pacote de folha A4 color (Novaprint/ Filipinho/ Offpinho)
3 folhas de cartolina branca
2 folhas EVA preto
2 folhas EVA verde
1 folha EVA com glitter
1 folha EVA estampada

HIGIENE:
2 caixas de lenço de papel / 2 caixa de lenço umedecido / Garrafinha para água (uso diário)

OBSERVAÇÃO:
* Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno (a), exceto os papéis.
* A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula.

LISTA DE MATERIAL ANUAL – 2022
JARDIM II
1 caderno grande 90 folhas brochurão para atividade em sala
3 lápis preto (Faber Castell)
1 borracha (macia e grande)
1 apontador com depósito
1 caneta retroprojetor ponta grossa (cor preta)
1 tesoura sem ponta e se possível com o nome gravado
1 estojo c/ zíper (com repartições)
1 tubo de cola branca (média)
3 colas bastão (grandes)
1 pincel nº12
1 pasta preta c/ 20 plásticos cada, para aula de música
1 caixa de lápis de cor triangular (12 cores)
3 caixas de massa para modelar -12 cores (à base de maisena) Soft
1 potinho glitter
1 pacote de lantejoula
1 rolo de barbante
1 avental plástico para pintura
15 botões de roupa
1 jogo pedagógico (peças grandes, de montar)
1 livro de historinha infantil (para ficar na sala)
1 pacote letras móveis
Revista para recorte
PAPÉIS:
1 pacote de 500 folhas de papel sulfite
1 pacote de folha A4 color (Novaprint/ Filipinho/ Offpinho)
3 folhas de cartolina branca
2 folhas EVA rosa
2 folhas EVA branco
1 folha EVA com glitter
1 folha EVA estampada
HIGIENE:
2 potes de lenço umedecido / 3 caixas de lenço de papel
1 garrafinha para água (uso diário)

OBSERVAÇÃO:
* Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno (a), exceto os papéis.
* A entrega deste material deverá ser feita na 1ª semana de aula.

