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LISTA DE MATERIAIS 2022 – INFANTIL 03 
 

MATERIAL VARIADO 

300 folhas de sulfite ou 03 vales sulfite 

01 cartolina americana ou 01 vale cartolina americana 

03 papéis collor set ou 03 vales collor set (02 lisos e 01 estampado) 

01 papel laminado ou 01 vale papel laminado 

02 folhas de EVA ou 02 vales EVA (01 EVA liso e 01 EVA estampado) 

01 folha de dobradura ou 01 vale dobradura 

02 papéis crepom ou 02 vales de papel crepom 

01 tubo de cola líquida grande  

01 caixa de giz de cera jumbo 

01 caixa de lápis de cor jumbo 

01 caixa de canetinha hidrográfica (12 cores) 

01 tesoura sem ponta 

02 caixas de massa de modelar (grande) 

01 pote de 250 ml de tinta guache ou 01 vale pote de 250 ml de tinta guache (Ex: branca, preta, amarela, vermelha, 
verde, azul) 

01 pincel nº 10 (com cerdas nº 843) 

01 pacote de cotonete 

01 caixa de cola colorida 

02 pacotinhos de lantejoula 

02 pacotinhos de glitter em pó 

MATERIAL DE USO PESSOAL 

01 lancheira 

01 garrafinha tipo squeeze (uso em sala) 

01 pote de sorvete ou de amaciante vazio 

01 caixa de lenço de papel 

01 camiseta grande para usar em atividades com tinta 

01 toalhinha pequena para limpar o pincel; 

Quando necessário, mandar diariamente na bolsa lenço umedecido e 1 troca de roupa(uniforme). 

LIVROS DIDÁTICOS 

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

 

OBSERVAÇÕES 

Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do estudante. 

O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno jaqueta e/ou moletom 
da Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, BORDADO em local visível, pois não nos 
responsabilizamos por perdas ou trocas. 

O uniforme poderá ser adquirido na Loja MARAVILHA  ou na Casa dos Uniformes (Maringá) 

1ª Reunião de Pais: Dia 31/01/2022 – (Segunda- Feira) – às 13h30  

Os materiais deverão ser entregues no dia 31/01/2022 após a reunião. Lembramos que no dia 02/02 as professoras 
não estarão recebendo os materiais, pois estarão recepcionando e atendendo os alunos. 

Início das aulas e adaptação: Dia 02 de fevereiro (Quarta- Feira). Nos dias 02,03 e 04 de fevereiro as aulas começam 
às 13h e terminam às 15h (período de adaptação). A partir do dia 07/02 começam às 13h e terminam às 17h15. 

A aquisição do Material Didático do Positivo deverá ser realizada, impreterivelmente, até o dia 07/01/2020. 

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. 

 


