
Material Escolar 2022
Maternal I

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 

que regulariza a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

(Deverá constar na mochila do aluno)

 01 escova de dentes

01 copo plástico  

01 toalha de mão (que ficará na lancheira)

01 creme dental 

MATERIAL DE USO DIÁRIO

02 colas líquidas  

01 caixa de tinta a dedo 

01 caixa de giz de cera – curton (grosso)

01 avental de pintura (plástico)

01 cola bastão pequena 

01 conjunto com 12 canetinhas

03 caixas de lenços de papel

03 embalagens de lenços umedecidos

01 pote de massa de modelar (Soft Acrilex 500gr. a

base de amido)

01 durex largo

03 placas de EVA  gliter (1 clara e  2 escuras)

03 folhas de papel color set (1 clara e 1 escura)

02 cartolinas brancas

02 folhas de papel cartão (qualquer cor)

02 folhas de papel color set (estampado)

01 novelo de lã (qualquer cor)

01 metro de fita de cetim (qualquer largura e cor)

50 cm de retalho de pano (qualquer cor)

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividade bimestrais)

2 folhas de papel crepon liso (qualquer cor)

2 folhas de papel celofane (qualquer cor)

1 pacote de palito de sorvete

MATERIAL DE PAPELARIA

 O MATERIAL INDIVIDUAL deverá ser entregue dentro de uma caixa plástica pequena para

 sapato ORDENE Tamanho:  14,8 cm X 36 cm X 9cm tampa reta empilhável com todos os itens

 etiquetados com o nome do aluno. Obs: (modelo da caixa encontra-se na secretaria). 

Todo material individual deverá ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da caixa 

Solicitada para o primeiro dia de aula.( visando uma melhor organização, pedimos que este 

material não seja entregue junto com o material de papelaria.)

Material de papelaria: não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados ( exemplo: 

papel cartão, eva, papel colorset, etc).

Descontos especiais (sugestão):  Bazar Progresso  (av. Águia de Haia,1636) com opção de entregar

o  material de Papelaria na escola.

MATERIAL INDIVIDUAL



       MATERIAL DE USO DIÁRIO (Deverá constar na mochila do aluno) 

 

                

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividades bimestrais) 

03 placas de EVA  gliter (1 clara e 2 escuras)

02 folhas de papel color set (lisa qualquer cor)

01 folha de papel color set (estampada)

02 folhas de papel crepon liso (qualquer cor)

03 placas de EVA na cor preta

01 durex largo

02 cartolinas brancas

02 folhas de papel cartão (qualquer cor)

01 novelo de lã (qualquer cor)

01 metro de fita de cetim (qualquer largura e cor)

50 cm de retalho de pano (qualquer cor)

01 pacote de papel dobradura cortado para 

ORIGAMI

01 fita crepe larga 

 

01 estojo 

02 colas bastão 

02 colas líquidas

01 caixa de tinta guache 

01 caixa de giz de cera 

01 avental de pintura (plástico) 

01 caixa de lápis de cor ( jumbo)

04 lápis grafite HB 

01 apontador jumbo 

01 tesoura sem ponta   

01 pincel ponta quadrada nº 12 

02 borrachas

01 caixa de canetinha 

03 caixas de lenços de papel

03 embalagens de lenços umedecidos

01 caderno de desenho 40 folhas

(Coleção meu primeiro caderno marca Foroni) 

 02 potes de massa de modelar (Soft Acrilex 500gr.

 a base de amido)

MATERIAL INDIVIDUAL MATERIAL DE PAPELARIA

Material Escolar 2022
Maternal II

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 
que regulariza a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

 O MATERIAL INDIVIDUAL deverá ser entregue dentro de uma caixa plástica pequena para sapato 

 ORDENE Tamanho:  14,8 cm X 36 cm X 9cm tampa reta empilhável com todos os itens etiquetados 

 com o nome do aluno. Obs: (modelo da caixa encontra-se na secretaria). 

Todo material individual deverá ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da caixa 

solicitada para o primeiro dia de aula, ( visando uma melhor organização, pedimos que este 

material não seja entregue junto com o material de papelaria).

Material de papelaria: não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados ( exemplo: 

papel cartão, eva, papel colorset, etc).

Descontos especiais (sugestão):  Bazar Progresso  (av. Águia de Haia,1636) com opção de entregar

o  material de papelaria na escola.

01 escova de dentes

01 copo plástico  

01 toalha de mão (que ficará na lancheira)

01 creme dental



01 estojo 

02 colas bastão 

02 colas líquidas 

01 caixa de giz de cera curton 

01 avental de pintura (plástico)

06 lápis pretos  

02 borrachas

01 pasta de elástico (qualquer modelo)

01 caderno de desenho 40 folhas (Coleção meu 

primeiro caderno  Foroni)

01 apontador adapmarcatado para lápis fino e jumbo

01 tesoura sem ponta  

01 caixa de lápis de cor ( jumbo) 

01 pincel ponta quadrada nº 12 

01 caixa de tinta guache

02 caixas de lenços de papel

02 embalagens de lenços umedecidos

01 pote de massa de modelar(Soft Acrilex 500gr. a base 

de amido)

01 caixa de canetinha

01 caderno de linguagem 

MATERIAL INDIVIDUAL
04 envelopes de papel pardo grandes (para

 armazenamento das atividades bimestrais) 

03 placas de EVA  gliter (1 clara e  2 escuras)

02 folhas de papel color set lisas (qualquer cor)

01 folhas de papel crepon  (estampado)

01 folhas de papel crepon liso (clara)

01 folhas de papel crepon liso (escuro)

02 folhas de papel cartão (qualquer cor)

02 cartolinas 

02 folhas de papel microondulado (1 estampada e 1 lisa)

 03 placas de EVA branco

 01 pacote de papel dobradura cortado para ORIGAMI

 01 novelo de lã (qualquer cor)

 01 metro de fita de cetim (qualquer largura e cor)

 50 cm de retalho de pano (qualquer cor) 

 01 rolo de fita crepe

 01 rolo de durex largo

 01 pacote de palito de sorvete

 01 rolo de lastex

MATERIAL DE USO DIÁRIO 
 

 01 escova de dentes

01 copo plástico  

01 toalha de mão (que ficará na lancheira).

02 creme dental

(Deverá constar na mochila do aluno) 

  MATERIAL DE PAPELARIA

Material Escolar 2022
Jardim I

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 
que regulariza a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

 O MATERIAL INDIVIDUAL deverá ser entregue dentro de uma caixa plástica pequena para sapato 

 ORDENE Tamanho:  14,8 cm X 36 cm X 9cm tampa reta empilhável com todos os itens etiquetados 

 com o nome do aluno. Obs: (modelo da caixa encontra-se na secretaria). 

Todo material individual deverá ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da caixa 

Solicitada para o primeiro dia de aula.( visando uma melhor organização, pedimos que este 

material não seja entregue junto com o material de papelaria.)

Material de papelaria: não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados ( exemplo: 

papel cartão, eva, papel colorset, etc).

Descontos especiais (sugestão):  Bazar Progresso  (av. Águia de Haia,1636) com opção de entregar

o  material de papelaria na escola.



MATERIAL DE USO DIÁRIO

 (Deverá constar na mochila do aluno)

 01 escova de dentes

01 copo plástico  

01 toalha de mão 

01 creme dental 

MATERIAL DE PAPELARIA

04 envelopes de papel pardo grandes (para 

armazenamento das atividades bimestrais)

03 placas de EVA  gliter (1 clara e  2 escuras)

02 folhas de papel color set (1 clara e 1 escura)

02 cartolinas brancas

02 folhas de papel cartão (qualquer cor)

01 pacote de papel dobradura cortado para ORIGAMI

10 colchetes bailarina (médio)

10 colchetes bailarina (pequeno)

02 folhas de papel laminado cartonado (qualquer cor)

03 placas de EVA bege (nude)

02 folhas de papel crepon (laminado)

01 fita crepe

02 folhas de papel color set estampadas

01 rolo de durex largo

01 novelo de lã (qualquer cor)

01 metro de fita de cetim (qualquer largura e cor)

01 estojo grande 

04 colas bastão  

02 colas líquidas 

01 caixa de tinta plástica

01 avental de pintura (plástico) 

06 lápis grafite HB 

02 borrachas 

02 apontadores

01 tesoura sem ponta

01 caixa  de lápis de cor 

01 pincel ponta quadrada nº 12 

01 caixa de giz de cera

01 caixa de canetinha

01 caixa de tinta guache

01 pasta de elástico (fina)

01 caderno de caligrafia 40 folhas (Coleção meu primeiro 

caderno/marca Foroni pauta azul )

01 caderno universitário 96 folhas 

01 caixa de lenços de papel

01 embalagem de lenços umedecidos

1 pote de massa de modelar (Soft Acrilex 500gr. a base de amido)          

MATERIAL INDIVIDUAL

Esta lista de material está de acordo com a lei federal 12.886/2013 que regulariza

 a solicitação de material escolar de uso coletivo. 

Material Escolar 2022
Jardim II

 O MATERIAL INDIVIDUAL deverá ser entregue dentro de uma caixa plástica pequena para sapato 

 ORDENE Tamanho:  14,8 cm X 36 cm X 9cm tampa reta empilhável com todos os itens etiquetados 

 com o nome do aluno. Obs: (modelo da caixa encontra-se na secretaria). 

Todo material individual deverá ser etiquetado com o nome do aluno e colocado dentro da caixa 

Solicitada para o primeiro dia de aula.( visando uma melhor organização, pedimos que este 

material não seja entregue junto com o material de papelaria.)

Material de papelaria: não serão aceitos materiais de papelaria que estejam enrolados ( exemplo: 

papel cartão, eva, papel colorset, etc).

Descontos especiais (sugestão):  Bazar Progresso  (av. Águia de Haia,1636) com opção de entregar

o  material de papelaria na escola.
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