
 

LISTA DE MATERIAL G-04 – 2022 

 

A venda de livros para 2022 será feita diretamente com a livraria via e-

commerce, no site abaixo: 

www.livrariaitagyba.com.br – código: 1BOU5EAG 

Consultar formas de pagamento no site da livraria. 

 
Materiais de uso geral: 

Todo material deve vir identificado com o nome do aluno e entregue na escola 
dia 26/01/2022 das 9h às 16h. 

 

 01 apontador com reservatório 

 01 caixa de cola colorida 

 01 caixa de giz de cera curtom 15 cores 

 01 caixa de lápis de cor de 24 cores 

 01 caixa organizadora de plástico com alça – (L) 31,5 x (P) 20,5 x (A) 18,0 cm. 

 01 camiseta (tamanho adulto) para pintura (pode ser usada) 

 01 conjunto de caneta hidrográfica (12 cores) 

 01 estojo com zíper - 3 repartições 

 01 jogo de quebra-cabeça 

 01 pacote de Perfex 

 01 pote de massinha UTI GUTTI (Licyn) de 500g 

 01 pote pequeno para guardar o giz de cera. 

 01 tesoura com ponta redonda com nome gravado (Mundial – Ponto 

vermelho) 

 01 tubo de cola branca grande 

 02 caixas de pintura a dedo (Acrilex) – 12 cores 

 02 canetas permanentes (vermelho/preto) 

 02 potes/pacotes de lenço umedecido 

 02 revistas para recorte 

 03 tubos de cola bastão grande 

 04 lápis pretos nº 2 

 04 pastas com elástico (vermelha) identificadas 

Arte 

 01 metro de tecido (Chita) 

 01 pacote de massinha de modelar Soft, 12 cores, 180g (Acrilex) 

http://www.livrariaitagyba.com.br/


 01 tela 30 x 40 (pintura) em tecido 

 02 pastas “L” transparente – A3  

 02 potes de tinta guache, 250ml (roxo e branco) 

 02 tubos de cola para EVA e isopor 35g 

 03 pincéis – Castelo 519 – n.º. 4, 12 e 16 

 

 

MATERIAL DE ROBÓTICA: 

Pagamento na secretaria da escola (apenas para novos alunos). 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

Todos devem vir etiquetados com o nome do aluno. 

Linguagem, Matemática, Natureza e Sociedade 

Prosinha – Educação Infantil 2 
Autor: Anita Adas e Cristiana Musa 
Editora: Saraiva – 1ª edição (Reformulado) 
 

Inglês 

HELLO  - Kinder 2  

Autora: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria 

Editora Ática 

 

Lanche: 

 Uso da lancheira ou crédito na carteirinha para adquirir lanches da 

cantina; 

 Não é permitido embalagens de vidro; 

 Potes e demais pertences deverão constar o nome da criança e grupo. 

 

UNIFORME 

Anelli Uniformes 
Rua Visconde de Inhaúma, 952 – 
Sala 05  
Bairro Osvaldo Cruz – S. C. S. 
Fone: 99619-4503  /  941783967 
www.anellimalharia.com.br 
 
Liberty 

Rua Major Carlo Del Prete, 1.141 

Bairro Santo Antônio – S. C. S. 

Fone: 4229-5794 

 

 

 

 

Toninha Confecções 

Rua Arlindo Marchetti, 636 

Bairro Santa Maria – S. C. S. 

Fone: 4222-1240  /  973391032 

http://www.anellimalharia.com.br/

