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Lista de materiais 2022- 2º Período 

Material Quantidade 

Caderno brochurão sem pauta – 60 folhas (Alibombom) 4 

Caderno pequeno ou agenda para recado  1 

Almanaque de Férias – Maurício de Souza (Atual) 1 

Apontador (com lixeirinha para lápis jumbo) 1 

Borracha branca macia grande 2 

Caixa de giz de cera - curto triangular – (12 unidades) 1 

Caixa de lápis de cor grande (12 – jumbo) 1 

Caixa de massa para modelagem grande softcolor (12) 4 

Caixa polionda (310x250x185 mm) – exceto papelão 1 

Cola branca pequena 1 

Cola incolor compactor – não enruga (tubo de 90g) 2 

Estojo com 3 divisórias para colocar: lápis de cor e giz de cera; 

canetão e canetinha; lápis de escrever, borracha e cola. 
1 

Jogo de canetão compactor (12 cores)                                                                      1 

Jogo de canetinha compactor (12 cores)                                                                      1 

Lápis preto para escrita nº2 jumbo 2 

Livro de história infantil (adequado para a idade, ESCRITA EM 

CAIXA ALTA) 
2 

Palitos de picolé colorido -  pacote com 50 unidades 1 

Papel chamex A4 branco (pacote com 500 folhas)                                                           1 

Papel chamex A4 colorido (pacote com 100 folhas) 1 

Pasta de papelão com grampo de plástico 1 

Pasta polionda tamanho G – 04 cm com alça 1 

Pincel pintura (18 ou 20) cerdas retangulares 1 
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Revista usada                                                    1 

Rolo de barbante colorido 1 

Tesoura sem ponta (gravar nome do aluno)  1 

Caixinha de tinta guache com 6 cores (15 ml) 1 

Jogo – Tangram 1 

Jogo de quebra-cabeça (adequado para a idade) 1 

Pote para guardar as massinhas 1 

Garrafinha de água para uso em sala 1 

Merendeira com guardanapo de tecido 1 

Máscara extra com identificação 2 

Recipiente para guardar máscaras (1 para suja e 1 para limpa) 2 

Frasco de álcool gel individual 1 

Blusa ou avental para pintura 1 

 

Os materiais são de uso individual, portanto, todos os itens deverão estar 

etiquetados com o nome da criança. 


