
QUANT DESCRIÇÃO 

500 folhas de sulfite branca

2 blocos de papel canson A4 140 g/m²

1 blocos de papel canson A3

2 m contact transparente

2 folhas crepom 

5 folhas de papel Kraft

3 placas de E.V.A (várias cores)

2 placas de E.V.A com gliter 200 copos descartáveis

2 m TNT (qualquer cor) 8 rolos de papel higiênico branco

2 rolos de fita crepe larga

1 durex fino

1 pacote de papel criativo 8 cores

1 pacote de papel de textura visual 7 cores

1 pacote de bexiga nº 09

1 pacote de palitos de sorvete

1 jogo de forminhas para massa de modelar

1 pote de massinha de modelar soft de 500 grs

2 lápis grafite preto jumbo

1 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)

1 caixas de giz de cera jumbo 

1 tesoura ergonômica inf. (com encaixe para todos os dedos)

2 colas bastão 3ª parcela: 10/mar; 4ª parcela: 10/abr;

1 colas brancas líquidas 5ª parcela: 10/mai; 6ª parcela: 10/jun

1 caixa de cola colorida (plasticor)

1 caixa de cola gliter

1 caixa de tinta guache

1 pincel nº 14

1 pincel nº 18

1 ziper (qualquer tamanho e cor)

1 rolo de barbante pequeno

1 avental ou camiseta tamanho P adulto

1 metro de velcro (qualquer cor)

12 botões grandes (qualquer cor)

1 pincel nº 22

2 revista para recorte

1 foto da família

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER 

ETIQUETADOS COM NOME E TURMA DO 

ALUNO E ENTREGUES 01/02/2022 (PRIMEIRO 

DIA DE AULA) 

Material de musicalização, atividades,

ou 6 parcelas de R$ 208,34

1ª parcela: 10/jan;  2ª parcela: 10/fev;

 01/02/2022

COLABORAÇÃO ANUAL

Taxa de cópias extras  R$ 30,00

 Plurall: Plataforma Digital

socioemocional e formação cristã.

Valor: R$ 1.250,00 - à vista

MATERIAL DIDÁTIDO

Rede Cristã: Livro Integrado, Inglês, Artes,

2 livros de leitura, 4 Livros Paradidático 

LISTA DE MATERIAL 2022

MINI MATERNAL ( 2 ANOS)

MATERIAIS DE HIGIENE

2 rolos de papel toalha

1  frasco de álcool em gel 70%

COLABORAÇÃO

INÍCIO DAS AULAS 


