
 
 
 
                                                                         

 
 

Lista de Material – 2022 – PERÍODO INTEGRAL ( 3, 4 e 5) 
Informações: 

✓   Reunião com pais dia 27/01/2022 (quinta-feira) on line, o link será enviado 
posteriormente 

✓   Entrega dos Materiais dia 28/01/2022 (sexta-feira) no horário das 13h às 17h30min.  
✓   Início das aulas  07/02/2022. 
✓  Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 

 
Quantidade Materiais diversos 

10 Folhas de papel sulfite colorida 

10 Folhas de papel sulfite branca A4 

01 Rolos de fita Kraft  

01 Caixas de massa de modelar – 12 cores – base de amido 

01 Pincel número 12 

01  Tela para pintura tamanho 20X30 cm. 

01 Caixa de tinta guache – 12 cores 

01 Jogo Pedagógico 

01 Borracha 

01 Lápis de escrever 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Tela de pintura tamanho 20 x30 cm 

Material de Higiene 

02   Caixas de lenços umedecidos  

01    Caixa de lenço de papel 

01   Camiseta para pintura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

 
 
 
 
 

Lista de Material – 2020 – PERÍODO INTEGRAL ( Berçário, 1, e 2) 
 

Informações: 
✓   Reunião com os pais dia 27/01/2022 (quinta-feira) on line, o link será enviado 

posteriormente 
✓   Entrega dos Materiais dia 28/01/2022 (sexta-feira) no horário das 13h às 17h30min.  
✓   Início das aulas 17/01/2022. 
✓  Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 

 
Quantidade Materiais diversos 

01 Bloco Criative dupla face 

20  Folhas de papel A-4 branca 

02 Folhas de EVA lisas 

01 Folha de EVA com glitter 

01 Pacote de glitter 

01 Pacote de balão 

01 Pacote de palito de picolé 

01 Caixa de tinta guache de 12 cores 

02 Colas branca 

10 Botões (variados) 

01 Rolo de fitilho de plástico 

01 Pacote de algodão de bolinhas 

01 Rolo de fita kraft marrom 

01 Rolo de fita transparente (larga) 

10 Metros de fita mimosa 

01 Foto tamanho 10x15 

01 Foto da família 

01  Brinquedo para permanecer no colégio 

05 Sacos plásticos com zíper (ZIPLOC), tamanho 20x30 

05 Pratos de papel (qualquer tamanho) 

01 Bloco Canson 

01  Caixa de camisa 

Material de Higiene 

01   Toalha de banho (com nome) 

01  Travesseiro, fronha e lençol (com nome) 

01  Cobertor ou edredom (com nome) 

01  Sabonete líquido 

02  Caixas de lenço de papel (repor quando solicitado) 

01  Lenço umedecido (repor quando solicitado)  

01  Pacote de fralda (repor quando solicitado) 

01  Copo com tampa (quem utiliza) 

01  Tubo de pomada para assaduras (repor quando solicitado) 

01  Mamadeira (para quem usar) 

01  Sacola plástica (para permanecer na mochila todo dia) 

15  Sacolas plásticas (para deixar na sala/repor quando necessário)  
 

 


