
 
LISTA DE MATERIAL – INFANTIL 03 - 2022 

500 Folhas de sulfite A4 01 Caderno de Desenho grande(milimetrado) 

01 metro de papel contact com estampa infantil  02 Cadernos de linguagem capa dura Grande – 46 folhas 

01 Placa de E.V.A. liso   01 Jogo de montar p/ 3 anos – (madeira ou plástico) 

01 Placa de E.V.A .Gliter  01 avental para a criança usar na aula de pintura 

01 caixa de algodão  01 pano (tipo perfex) 

02 Tubos de cola Glitter Todos os cadernos deverão ter abertura 

01 tubo de cola líquida – 90 grs   

04 Potes de massa de modelar 150gr. Cores variadas  MATERIAL PARA HIGIENE PESSOAL 

01 Caixa de giz de cera pequeno com 12 cores 01 Sacolinha ou necessaire  com nome 

01 Caixa de lápis de cor Jumbo  01 Toalha de rosto com nome 

03 Potes Grande de Tinta Guache ( cores primarias) 01 Escova de dente e 01 Creme dental infantil 

01 pincel nº 14 ponta chata 01 Escova ou pente de cabelo 

01 Estojo                           01 Lápis Preto   01 copo com tampa 

01 Apontador com coletor para lápis jumbo LIVRO DIDÁTICO POSITIVO 

01 Tesoura sem ponta      01 Borracha Endereço para acessar a loja virtual: lojanaescola.com.br/ensfatima 

01 Jpgo de Canetinhas com ponta vai e vem O passo a passo para compra da apostila está disponível no site da 

01 Caixa de Sapato vazia encapada(grande) Escola: www.ensfatima.com.br 

01 Pote  vazio  com nome Marcar todo o material e uniforme com o nome do(a) aluno 

02 Fotos (3x4)  

01 Pacote de Lenço umedecido  

01 Caixa de Lenço de Papel  

 2 mudas de roupas – verão/inverno (identificar todas as peças com nome 
completo); 2 calcinhas/cuecas (identificar com nome completo); 2 pares de meia 
(identificar com nome completo); 1 sapato tipo crocs/chinelo/sandália para ficar na 
escola (identificar com nome completo); 

 Procurar adquirir o material indicado para que seu(sua) filho(a) tenha um bom desenvolvimento.  

 Solicitamos que   material de uso pessoal seja simples, sem sofisticação, para que o aluno não se disperse. 

 No dia 01/02/2022 à partir das 13h30min às 16h – entrega dos materiais escolares. 

 INÍCIO DAS AULAS DIA 02/02/2022 

 UNIFORME: Loja Puro Charme 

           Avenida  Antonio Chiminácio, 1443          Fone: 3568-1306 
 


