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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
2º PERÍODO 

 

FAVOR NÃO ENTREGAR MATERIAIS NA RECEPÇÃO OU SECRETARIA DA ESCOLA. 
O material escolar deverá ser entregue somente à professora, no dia 01/02/2022, em sacola ou caixa lacrada e 
devidamente etiquetada com o nome completo da criança. 
CADA ITEM DE TODO O MATERIAL DEVERÁ ESTAR MARCADO COM O NOME COMPLETO DO ALUNO. 

 
1 Apontador para lápis gigante 
1 aquarela 
1 Bloco A3 de papel 140 g (Serve somente com folhas 
grossas) 
1 Borracha branca macia 
1 Caderno de desenho grande em espiral – 48 fls  
1 Caixa de giz pastel 
1 Caixa de gizão de cera neon com glitter 
1 Caixa de lápis de cor gigante 
1 caixa de tinta neon 
1 Camiseta de malha, com 
mangas, velha, para aula de 
Artes – com nome 
1 folha de colorset A3 
(qualquer cor) 
1 Garrafa para colocar 
água / Uso diário. (Higienizá-la diariamente e mantê-la 
na mochila) – com nome 
1 Jogo de caneta grossa, hidrocor com 12 cores (Se 
necessário, pediremos reposição) 
1 Jogo pedagógico (Quebra-cabeça, Monta-tudo, Jogo 
de Memória ou Damas – somente estas opções) 
1 Pasta Polionda – 2 cm com elástico 
1 Revista em quadrinhos  
1 Rolo de fita adesiva banana 
1 Rolo de fita crepe 
1 saquinho de palito de picolé colorido 
1 tesoura de aço, sem ponta e com nome gravado 
1 tubo de cola 110g líquida 
2 caixas de massa de modelar soft (à base de amido 
2 Canetas para retroprojetor (Preta) 

2 durex colorido (cores variadas) 
2 Envelopes de papel pardo A3 
2 folhas de color set (preto) 
2 folhas de papel cartão (cores variadas) 
2 folhas de papel crepom (cores variadas) 
2 vidros de anilina 
3 Cadernos brochurão sem pauta, com margem e capa 
cartonada. (Tipo Alibombom) 
3 Canetas Ponta porosa preta 
3 Folhas de papel crepom (verde, vermelho e laranja) 
5 plásticos grossos 
50 Folhas A4 Colorset– cores variadas 
500 Folhas de papel A4 branco 
6 folhas de papel Paraná, tamanho A4, gramatura 1.1 
mm 
6 Lápis pretos nº 2 

 

 
LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS (Esse material NÃO poderá ser adquirido na escola): 
Bebop 3: Students Book With Parents Guide - Level 3 – Lorena Peibert e outros - Editora Macmillan 
Bebop 3: Activity Book 
 

Os dois títulos de literatura serão solicitados por meio de mensagem no aplicativo da escola e as famílias poderão 
trazer na primeira semana de fevereiro. 

 
Todo o material escolar poderá ser encontrado em livrarias e papelarias da cidade. 


