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01 folha

Papel Panamá

01 metros

Americano cru

01 pacotes

Papel A4 com 500 folhas

01 pacote

Papel A4 40 kg

06 folhas

Emborrachado com liso

04 folhas

Papel color set

02 pacotes
04 rolos

Durex colorido

02 rolos

Fita adesiva transparente (45 x 40)

02 pacotes

Papel color set A4

01 bloco

Canson A3 -140 gr

01 estojo

Gizão de cêra corpo de madeira

02 unidades
02 tubos
01 unidade

Cola branca 90 ml
Fita crepe
Massa de modelar

04 tubos

Refil de cola quente fina

04 tubos

Refil de cola quente grossa

03 potes

Tinta guache 250gr. ( 02 cores vivas e 01 preta )

02 metros

TNT colorido
Lixa grossa

01 unidade

Tinta spray para plástico

01 unidade

Pincel para pintura

03 metros

Papel contact

01 estojo
03 unidades
1 pacote
Os materiais acima são
de uso COLETIVO,
portanto, devem ser
entregues na secretaria
da escola até a terceira
semana de aula.

Caneta retroprojetor

03 caixas

01 folha

seagbh@hotmail.com

Creativ lumipaper

Caneta hidrográfica color ponta grossa
Papel Crepon
Palito de picolé

Lista de materiais
2022
MATERIAL DE USO
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MATERNAL 1
Alimentação
Os pais devem trazer toda a

01 Pasta catálogo com 50 plásticos

alimentação necessária para

01 pacote de lenços umedecidos;

seu filho. Sugerimos leite,
frutas, ou o que a criança está
acostumado.

01 Mamadeira
fraldas descartáveis ( a quantidade que a criança usar durante o
dia)
01 jogo de cama (travesseiro, lençol, fronha, colcha) – serão
devolvidos toda sexta
01 jogo pedagógico ( ver lista de indicação)

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.
A reposição do materiais de uso individual é de responsabilidade
da família e deverá acontecer sempre que necessário .

Indicação para aquisição
dos jogos maternal I

Jogos pedagógicos(lego com peças grandes,
loto, jogos de encaixe crie e monte / Big
Block, pirâmides de encaixe, blocos Fischer
Price)

