
                        
   LISTA DE MATERESCOLA II -(5 ANOS) 2022 
  

 

Srs. Pais ou Responsáveis, 

Os materiais descritos abaixo são de uso pessoal e deverão ser etiquetados com 
nome do(a)          aluno(a) 

Para viabilizar e complementar as atividades desenvolvidas durante o ano letivo de 2022, solicitamos os 
seguintes materiais: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

Diariamente: Mochila contendo:1 guardanapo de pano, lenço umedecido, garrafinha para água, 
lancheira e repelente 

ATENÇÃO! 
ENTREGA DE MATERIAIS- Educação Infantil 
DIA 26/01/2022- Quarta-feira 
Turmas da Manhã: 8h  
Turmas da Tarde: 10h 
REUNIÃO DE PAIS - Educação Infantil ao 5º ano 
29/01/2022- Sábado 
Turmas da Manhã: 8h às 9h 
Turmas da Tarde: 10h às 11 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Livro: Trilhas Sistema de Ensino 
Educação Infantil 5- Editora FTD - Edição Atualizada- VERSÃO A 
Livro de Inglês  
KIT Standfor Evolution- Fly High-  Student book e Activity book- Level 3-5 classes a week 
     Os  livros serão comercializados pela empresa A6, através da “Lista de Material 
Online”. Os pais poderão fazer a compra via online, pelo site: 
www.listadematerialonline.com.br 

 1  tela para pintura 18 x 24cm  

 1 pote de guache  

 1  tubo de cola branca pequeno  

 1 tubo de cola dimensional relevo  

 1 cola bastão e cola glíter 

 1 pincel chato reto (815-20) 

 2 caixas de massa de modelar 

 1 caixa de giz de cera  BIG 

 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 1 jogo de canetinha hidrocor (12 cores) 

  2 pacotes de papel colorido cores fluorescentes (A4) 

 50 folhas de papel canson A3 brancas 

 50 folhas  de papel canson A4 brancas 

 2 folhas de color set   

 2 folhas de papel cartão 

 4 folhas de EVA    

 1 apontador com  depósito 

 1 tesoura sem ponta      

 1 borracha branca 

 3 lápis pretos número 2 

 1 estojo  

 1 pasta com elástico vermelha A4 espessura média 

 1 caderno  pedagógico (brochura capa dura - Pauta larga 48 folhas) 

 1 caderno de caligrafia grande,  com 12 conjuntos de pautas;  capa dura,  

brochura, sem desenho nas páginas-48 folhas 

 1 saquinho de lantejoula  

 1 potinho de glitter prata ou dourado 

 1 revista velha  e 1 alfabeto móvel 

http://www.listadematerialonline.com.br/

