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LISTA DE MATERIAIS 2021 – GRUPO 02 

MATERIAL  

300 folhas de sulfite  

02 cartolinas americanas  

02 papel collor set  

01 papel laminado  

02 folhas de EVA  

01 folha de dobradura  

01 pincel amarelo nº 12 

01 tubo de cola grande 

01 caixa de gizão  de cera  (6 unidades) 

01 caixa de canetão (6 unidades) 

01 caixa de massa de modelar (grande) 

01 caixa de tinta guache com 06 cores (pequena) 

01 caderno de desenho (grande) 

02 durex coloridos 

01 dúzia de prendedor de roupa de madeira 

01 caixa de cola colorida (06 unidades) 

01 caixa de cotonetes 

02 pratos de papel nº 05 

01 pacote de algodão colorido 

01 novelo de lã (100g) 

01 pacote de palito de algodão doce 

01 pote de margarina vazio para guardar massa de modelar 

01 Brinquedo (normal) tipo carrinhos, bonecas, bonecos, tratores, etc.. Que não contenha peças 
pequenas. 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

01 lancheira 

01 garrafinha tipo squeeze (uso em sala) 

01 jogo de baldinho para areia 

01 caixa de lenço de papel 

Mandar diariamente na bolsa lenço umedecido e fralda e uma troca de roupa e calçado (do uniforme) 

01 camiseta de adulto que será usada para pintura 

LIVROS DIDÁTICOS 

Material Didático do Positivo – adquirir na loja virtual: https://lojanaescola.com.br/natividade 

Adquirindo o Material do Positivo até o dia 03/01/2021 frete será gratuito, após esta data o frete será 
cobrado. 

OBSERVAÇÕES 

Todo o material e o uniforme escolar devem vir identificados com o nome do (a) aluno (a).  

A escola não se responsabilizará por pertences, uniformes e materiais sem identificação ou pelo extravio 
dos mesmos. 

Os materiais deverão ser entregues no dia 01/02/2021. No horário das 13h às 17h. Pode trazer o seu 
filho para estar conhecendo o espaço escolar e a professora. 

O material didático será entregue diretamente na escola de acordo com as datas já pré-estabelecidas 
com o Sistema de Ensino Positivo. Os alunos que não solicitarem a encomenda do material até a data pré-
estabelecida correrão o risco de receber o material com atraso. 

 


