A MÃO COOPERADORA
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Rua Joaquim Simões, 666 – Jardim Tropical
Fone (41) 3653-4584 - (41) 98534-1447
CEP 83314-010 - Piraquara - Paraná
CNPJ 77.372.183/0002-81

INFANTIL 5 – Integral
LISTA DE MATERIAIS – 2022

 1 Caderno grande de linha 48fls (encapado – com
nome)
 2 Cadernos de desenho grande (encapado – com
nome)
 1 Caderno grande com quadriculado grande –
1x1cm – com margem 96 fls
 2 Caixa de lápis de cor (12 cores – colocar nome em
todos os lápis – Sugerimos Faber Castell)
 2 Kits de canetinhas (12 cores – sugerimos
Compactor, Mercur, Faber Castell)
 1 Caixa de giz de cera (Grande – Sugerimos Acrilex
ou Faber Castell)
 7 Lápis de escrever (colocar nome) (*)
 2 Borrachas (*)
 2 Apontadores com depósito (*)
 1 Estojo para lápis (penal) – Grande e Identificado
 3 Tubos de cola branca (Média – Sugerimos Tenaz)
 1 Tubos de cola bastão (sugerimos Tenaz)
 1 Caixa de cola colorida
 1 Caixa de cola glitter
 1 Tesoura sem ponta (gravar nome)
 3 Caixas de massinha para modelar (12 unidades –
sugerimos Maripel, Soft)
 Areia mágica
 1 Forminha para massinha
 1 Pasta com elástico 40mm
 1 Brinquedo pedagógico (sugerimos jogo da
memória / quebra-cabeça)
 1 Gibi apropriadas para a faixa etária (colocar nome)

MATERIAL PARA ARTES
 1 Caneta permanente preta ou azul
 1 Pincel chato nº 18 (colocar nome )
 1 Pincel chato nº 8 (colocar nome )
 1 Pote de tinta guache Azul
 3 Folhas de E.V.A. Azul claro (atividades em sala)
 1 Pacote de Canson A4 - Branco (atividade em sala)
 1 avental plástico (tamanho adequado para a criança
– colocar nome)
USO PESSOAL - HIGIENE
 1 Toalha de mão (colocar nome)
 1 Escova dental COM PROTETOR DE CERDAS
(repor sempre que necessário)
 4 Creme dental infantil 90g (sem flúor)(*)
 1 Lençol pequeno com elástico (colocar nome)
 1 Cobertor para dias frios
 1 Pacote de elásticos para cabelo (meninas)(*)w
 1 Pente ou escova para cabelo (colocar nome)
 2 Caixas de lenço de papel (por semestre)(*)
 2 Pacote de toalhas umedecidas (por trimestre)(*)
 1 Frasco de álcool em gel 250g (específico para
mãos –Sugerimos Handmax, Protex,
InfectionFree)(*)
 1 Squeeze (garrafa plástica para água – colocar
nome)
UNIFORME ESCOLAR (COLOCAR NOME – USO
OBRIGATÓRIO)

Observações Importantes:
 Colocar o nome do aluno em todos os materiais.
 (*) Itens que, se necessário, serão solicitados para reposição.
 Mochila: Sugerimos mochila média com rodinha.
 Sandália: Será permitido para dias de calor, desde que seja
preso no pé. Chinelo não é permitido.

Data de início

Entrega de
materiais:

das aulas:

Dias 26 à 28/01

02/02

No 1ª dia de aula
teremos reunião de
pais às 07h50min.

Sacola de coberta e de higiene:
Adquirir na Secretaria do CEI
 Obs.: Datas sujeitas a mudanças, de acordo com decretos
estabelecidos pelas autoridades governamentais, referentes ao
Covid- 19.

