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LISTA DE MATERIAL  2022 
 

Pré II    e     1º Ano 

 

ENTREGAR NA ESCOLA ATÉ O DIA 24/01/2022 

 

Para uso na escola no coletivo durante o ano todo 

 
 

• 02 colas tenaz grandes 

• 02 caixas de lápis de cor grande (Faber Castell ou similar) 

• 08 lápis pretos nº 2 

• 01 tesoura sem ponta (Tramontina ou Mundial) 

• 02 apontadores com depósito  

• 02 borrachas macias 

• 01 pincel nº12 

• 01 Rolinho de espuma para pintura – Tigre nº04 

• 02 caixas de canetas hidrográficas com 12 cores (Faber Castell ou similar) 

• 01 durex dupla face 

• 06 envelopes brancos tamanho ofício (A 4) 

• 01 nécessaire de higiene com 01 escova e 01 creme dental com o nome da criança. 

• 01 pacote de sulfite com 500 folhas A 4 ( Report/ Chamex/Chamequinho) 

• 02 folhas de papel camurça (cores variadas) 

• 01 caixa de cola colorida 

• 02 caixas de massinhas (Soft Acrilex ou Uti Guti) 

• 01 caderno de desenho grande com 100 folhas 

• 01 caixa de Ecogiz de cera com 12 cores 

●     02 EVAS: 1 preto e 1 marrom 

• 02 cartolinas brancas + 02 cartolinas coloridas  

• 03 Folhas de papel espelho nas cores azul, vermelho, amarelo 

• 02 Folhas de papel espelho laminado (cores variadas) 

• 04 Folhas de papel color set (cores variadas) 

• 01 caderno de brochura com capa dura 50 folhas pequeno 

• 01 caderno de brochura com capa dura 100 folhas pequeno 

• 01 estojo para colocar os lápis, com o nome da criança. 

• 01 livro de história infantil (comprar na escola em fevereiro). 

• 1 tinta guache 500ml BRANCA 

 

 

OBS: Todo material ficará na escola para ser usado no coletivo. Em casa a criança deverá ter 

lápis de cor, lápis de escrever, tesoura, cola e borracha. 

 

Livro do Sistema Positivo deverá ser pago na secretária da escola ou junto com o 

boleto da mensalidade da escola. 
Pagamentos feitos em atraso acarreta o atraso na entrega do livro. 

 

Pagamento à vista dos livros até o dia 20/12/2021(segunda-feira) terá desconto de 5%. 

 

A Agenda Digital deverá ser adquirida na escola valor R$ 55,00 (USO 

OBRIGATÓRIO) 

 

 

Início das aulas para Educação Infantil e 1º ano dia 01/02/2022 (terça-feira) 

 Neste dia os pais deverão trazer as crianças e o transporte entregará 
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