
LISTA DE MATERIAIS 
Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis:

Os senhores estão recebendo a lista de materiais e algumas orientações para o ano de 2018.  A nossa 
preocupação com a formação integral do aluno acontece em todos os momentos, portanto pedimos sua 
atenção para a reexão em relação à compra de materiais escolares. Ela é uma ótima oportunidade para 
pensarmos junto às crianças e jovens sobre consumismo, combate ao desperdício e atitudes 
ambientalmente sustentáveis. Indivíduos conscientes e responsáveis são a base de uma sociedade mais 
justa e fraterna, que tenha a qualidade de vida não apenas como um conceito a ser perseguido, mas uma 
prática a ser vivida.

O ideal é que os itens da lista sejam adquiridos antes do início das aulas. 

1 bloco de Canson A3 com 20 folhas
02 portfólios com 20 folhas encapado
02 tubos de cola
01 brinquedo pedagógico com peças grandes de encaixe para a faixa etária de 2 anos
01 livro de história ilustrado com guras grandes apropriado à idade de 2 anos
01 quebra-cabeça com peças grandes para a faixa etária de 2 anos
05 placas de EVA (cores diferentes)
01 caixa de giz de cera jumbo
03 rolos de papel crepom
01 revista com fotos de animais
01 pote de tinta Tempera Guache (250 ml)
01 rolinho pra pintura
01 foto da criança 10 x 15 cm
01 pano de copa (45 x 65 cm) para o piquenique
02 folhas de papel dobradura
01 pacote de animais de plástico (fazendinha)
01 bola de plástico colorida de 35 cm de diâmetro
03 massas para modelar em potes de 150 g (cores variadas)
50 folhas de papel sulte branco
01 almofada média
02 folhas de papel color-set de cores diferentes
50 palitos de sorvete (azul, vermelho, verde e amarelo)
04 metros de ta de cetim na (cores diferentes)
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Qual é o projeto de vida do seu filho?
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