
Lista de Papelaria 2022 

Maternal 1 - 2 Anos  

É importante que todos sejam devidamente identificados e encaminhados à professora, 
que fará junto ao aluno a organização dos itens.  

 Adquirir para casa o que for necessário para a realização das "Tarefas de Casa". 
 
 

 

 

 

Lista de Papelaria 2022 

Maternal 2 - 3 Anos  

 
É importante que todos sejam devidamente identificados e encaminhados à professora, 

que fará junto ao aluno a organização dos itens.                                                                                                                                                                                                                             

Adquirir para casa o que for necessário para a realização das "Tarefas de Casa" e no 
decorrer do ano, os itens de uso individual devem ser repostos pelos pais conforme 

necessário. 

 Material Escolar 

1 Agenda Escolar 

1 Brinquedo pedagógico durável (emborrachado ou de madeira) 

1 Apontador com depósito p/ lápis jumbo   

1 Bloco Criativo  - 24 Fls 

1 Borracha grande 

2 Cola Bastão - 20g 

3 Cola branca escolar - tubo 90g 

1 Cola Colorida - 4 unidades 

1 Pote de Alfabeto móvel em MDF com letra média 

4 Emborrachados (EVA liso) 1,5mm – placa -SUGESTÃO: laranja e vermelho 

1 EVA estampado 

1 Pacote de 500 folhas de sulfite branca Carta 

1 Gizão de cera (extra resistente) – cx 12 cores  

1 Lápis de cor  grosso (jumbo triangular - caixa 12)  

2 Lápis de escrever  grosso (jumbo triangular)  

2 Cola glitter pequena (cores variadas)  

1 Pasta plástica fina com elástico para folha A4 transparente 

1 Pincel tamanho 18 

2 Potes massa de modelar - 500g 

1 Pote de tinta guache 250 ml (cores diversas) 

 Material de higiene para uso individual e sucata 

1 Caixa de Sapato Encapada 

1 Camiseta Grande (adulto-pode ser usada) para atividades de pintura 

1 Creme dental sem fluor- 90gr 

1 Escova de dentes com protetor 

2 Revistas velhas para recorte (educativa) 

 Material Escolar 

1 Agenda Escolar 

1 Apontador com depósito p/ lápis Jumbo 

1 Borracha dura 

1 Caixa de giz de cera Jumbo triangular - 12 cores 

2 Cola branca escolar 90g 

2 Cola colorida e glitter 

1 Jogo pedagógico (encaixe) -para 2 anos 

1 Pacote de 500 folhas de sulfite branca Carta 

1 Lápis preto Jumbo triangular 

1 Pasta plástica A4 

2 Placas de EVA estampadas 

4 Placas de EVA lisa - SUGESTÃO:: rosa e amarelo 

1 Pincel tipo trincha (grosso) 

2 Potes de massinha de modelar - 500g 

2 Tinta Guache grande (cores distintas) 

2 Revistas antigas para rasgar 

 Material de higiene para uso individual 

1 
Escova de dente com protetor + 01creme dental (ser substituído conforme 
solicitação da professora) 

1 Camiseta usada ou avental– para aulas de pintura 

1 Nécessaire com 02 toalhinhas de mão 

1 Sabonete Infantil (com saboneteira) 

1 Brinquedo grande simples (carrinho ou boneca) 

Senhores responsáveis, para o bem-estar de sua criança, lembramos que a oferta de ítens 

para manutenção dos cuidados e higiene com as crianças é de responsabilidade dos pais. 

Assim, cada aluninho deverá ter sua bolsa individual com lenços, 2 trocas de roupa, lanches 

e demais ítens. 



Lista de Papelaria 2022 

Jardim I  

 
 
 

É importante que todos sejam devidamente identificados e encaminhados à professora,  

que fará junto ao aluno a organização dos itens.  
 Adquirir para casa o que for necessário para a realização das "Tarefas de Casa" e no 
decorrer do ano, os itens de uso individual devem ser repostos pelos pais conforme 

necessário. 
 
 

 
 
 

 

Lista de Papelaria 2022 

Jardim II 

 

 Material Escolar 

1 Agenda Escolar 

2 Apontador com depósito p/ lápis  

2 Cola gliter (cor variada) 

1 Pacote de 500 folhas de sulfite branca Carta 

1 Bloco Criativo  - 24 Fls 

3 Borrachas Dura 

2 Caderno CD  grande - 96fls - cor lisa 

2 Cola Bastão - 20g 

3 Cola branca escolar - tubo 90g 

1 Cola Colorida - 4 unidades 

1 Alfabeto móvel em MDF com letra média 

2 Emborrachados (EVA liso) 1,5mm – placa SUGESTÃO: verde e preto 

1 EVA estampado 

1 Gizão de cera (extra resistente) – cx 12 cores  

2 Lápis de cor grande - cx 12 cores 

4 Lápis grafite nº 2 

1 Pasta plástica fina com elástico para folha A4 transparente 

1 Pincel escolar para pintura - nº 18 chato 

2 Pote massa de modelar - 500g 

1 Tela para pintura 20X30cm. 

1 Tesoura com bom corte, pequena e sem ponta  

1 Pote de tinta guache 250 ml (cores diversas) 

 Material Escolar 

1 Agenda Escolar 

2 Cola gliter (cor variada) 

1 Apontador com depósito p/ lápis jumbo   

1 Bloco Criativo  - 24 Fls 

2 Borrachas Dura 

1 Brinquedo Pedagógico (Pinos Mágicos) 100 peças 

2 Cola Bastão - 20g 

2 Cola branca escolar - tubo 90g 

1 Alfabeto móvel em EVA (MDF) com letra média 

1 Pacote de 500 folhas de sulfite branca Carta 

1 EVA estampado 

4 Emborrachados (EVA liso) 1,5mm  –  SUGESTÃO: bege e cinza  

1 Gizão de cera (extra resistente) – cx 12 cores  

2 Lápis de cor  grosso (jumbo triangular - caixa 12)  

3 Lápis de escrever  grosso (jumbo triangular)  

1 Pasta plástica fina com elástico para folha A4 transparente 

2 Pote massa de modelar - 500g 

2 Pacote de palito de picolé colorido  

1 Tesoura com bom corte, pequena e sem ponta  

1 Pincel n. 14 

1 Tela de pintura 20x30 

1 Pote de tinta guache 250 ml (cores diversas) 

É importante que todos sejam devidamente identificados e encaminhados à 
professora,  

que fará junto ao aluno a organização dos itens.  

 Adquirir para casa o que for necessário para a realização das "Tarefas de Casa" e 
no decorrer do ano, os itens de uso individual devem ser repostos pelos pais 

conforme necessário. 

 


