
Lista de

materiais

2022

Maternal 3

Barbante colorido 

Papel Panamá

Americano cru

Folha A4 – 500 folhas

Papel A4 – 40kg

Emborrachado colorido (cores vivas)

Creativ lumipaper

Fita adesiva transparente (45 X 50 mm)

Color set A4 

Canson A3 -140 gr

Lápis  de cera corpo de madeira 12 cores

Caneta para retroprojetor 

Cola branca 90 ml

Massa de modelar 12 cores 

Refil de cola quente fina

Refil de cola quente grossa

Palito de picolé

Tinta guache 250gr 

TNT coloridos 

Tinta spray para plástico

color set (48x66cm)

Pincel para pintura 

Papel contact

Caneta hidrográfica color ponta grossa 12 cores 

Papel crepom 

02 rolos 

02 folhas 

02 metros

02 pacotes 

01 pacote

05 folhas

01 pacote

02 rolos 

02 pacotes

02 blocos

01 caixa

01 unidades

02 tubos

03 caixas 

05 tubos 

05  tubos

01 pacote

04 potes

02 metros

01 unidade

03 folhas 

01 unidade

02 metros 

01 estojo

03 unidades 

S I S T E M A  D E
E N S I N O

A L P H O N S U S
G U I M A R A E N S

Rua Gama Cerqueira, 466 –
Jardim América

C O N T A T O
 Tel.: 3373.4272 /
 Wpp: 97553-4789

seagbh@hotmail.com

 MATERIAIS DE

USO COLETIVO

Os materiais acima
são de uso

COLETIVO, portanto,
devem ser entregues

na secretaria da
escola até a terceira

semana de aula. 

Maternal 3



MATERIAL DE USO

INDIVIDUAL

MATERNAL 3

 

Os materiais ao lado são de 

uso INDIVIDUAL, devendo vir

em sacola separada do

material coletivo e etiquetado

item por item com o nome e

turma do(a) aluno(a) e/ou

entregues diretamente para

 a professora.

 

 

Indicação para aquisição

dos jogos Maternal III

 

Caderno Alibombom sem pauta - 60 folhas Formato

(215mmx310mm) 

Lápis de escrever jumbo- 

Pasta polionda 

Caixa de lápis de cor jumbo c/ 12 unidades – com apontador

Tesoura sem ponta 

Cola branca

Garrafinha (tipo squeeze)

Jogo pedagógico ( ver lista de indicações abaixo)

Avental

Pasta caneleta cristal 
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02

01

01

01

02

01

01

01

01

Observações:
• Todo material individual deverá ser marcado ou etiquetado com o nome do aluno,
inclusive o uniforme. Sugestão para marcar tecido: caneta Acrilpen; para marcar peças
plásticas: caneta para retroprojetor. 
• Os cadernos e os livros deverão ser encapados pelos pais, antes de serem enviados
para escola
• A reposição dos materiais de uso individual é de responsabilidade da família e deverá
acontecer sempre que necessário.
• No primeiro dia de aula será entregue para cada aluno a agenda escolar . O valor será
cobrado na mensalidade de fevereiro.

• Formas e cores- Brincando e Aprendendo

• Quebra- cabeça gigante c/12 peças

• Blocos de encaixe (tipo Lego) tamanho grande

• Alfabeto móvel de madeira 56 peças- Xalingo

• O construtor- Xalingo

• Blocos lógicos – Grow

• Blocos de encaixe- tamanho médio - Grow

• Bingo de letras – Xalingo

• Blocos lógicos _ Xalingo

• Brincando com formas geométricas

• Encaixe mamãe e filho te

• Descobrindo sequência-Toyster

• Jogo engenheiro-Xalingo

• Jogo da memória - Grow



Orientação para compra do livro com a editora 
Srs. Pais,
O SEAG realizou uma parceria com a editora BRASIL para aquisição dos livros didáticos. 
As compras poderão ser efetuadas no site  a partir do dia 01/11/2021 com 10% de desconto,
parcelamento no cartão e frete grátis para compras com a opção PAC. 
Colocamos abaixo o site para compra do KIT de todos os livros por turma.

1) Acesse o portal através do link: http://lojavirtual.editoradobrasil.com.br/ 
2) Realize o cadastro com seus dados.
3) Clique em escola parceira e informe o código promocional 824P552
4) Clique na imagem do livro que deseja comprar e confirme a quantidade, em seguida clique em
realizar a compra. 
5) Clique na opção finalizar compra para selecionar a forma de pagamento (boleto bancário, cartão
de débito e  cartão de crédito  à vista ou em até 6 vezes sem juros), 
clique novamente em finalizar a compra. 

Informamos que o site é seguro e essa parceria que 
realizamos, foi com intuito de evitar que não encontrem 
os livros até o início do ano letivo

LIVROS DIDÁTICOS

PROJETO MITANGA 
MEU PRIMEIRO LIVRO 

Os livros literários serão

indicados ao longo do ano

de 2022 através da agenda

informativa do aluno. 

LIVROS LITERÁRIOS


