
LISTA DE MATERIAIS 2022
INFANTIL 3

Uso individual – etiquetar os materiais com o nome do aluno

MATERIAIS
01 caixa de lápis de cor  triangular grosso Jumbo
01 pincel nº 12
01 tubo de cola branca 100 gramas
05 caixas de massa de modelar ( 12 unidades )
01 pacote de massinha de areia com forminhas
01brinquedo pedagógico (jogos de cozinha e animais)
01caixa de tinta guache ( 12 unidades)
01 tinta para tecido
01 metro de TNT vermelho
50cm de feltro branco
01 pacotes de pano perfex (p/ uso nas aulas de Arte)
50 cm de tecido estampado
01 pacote de palito de picolé
01 pacote pequeno de algodão
01 caixa organizadora de plástico c/ tampa 10 litros
01 tela para pintura 20x30 cm
01 pasta maleta com alça  (para envio de tarefas)
02 cadernos grandes brochura capa dura 96 folhas (para
atividades em sala)
01 caderno brochura grande  capa dura 48 folhas (para
tarefas de casa)

PAPÉIS
01folha de EVA atoalhado verde
02 folhas de EVA  com glíter (vermelho,  dourado)
02 folhas de EVA liso ( branco, preto)
20 folhas de papel canson A4
01 resma de papel sulfite
01 folha de crepom vermelho
10 folhas de papel fotográfico
04 envelopes pardo A4

PARA FICAR NA MOCHILA ( USO DIÁRIO): UM ESTOJO
COM OBJETOS DE HIGIENE :

Escova de dente com protetor;
Creme dental;
Pomada para assaduras;
Sabonete líquido infantil;
Caixa pequena de lenço de papel;
Garrafinha para água com nome;
Lenço umedecido;
Toalha de rosto com nome;
Repelente;
Uma troca de roupas (reposta diariamente).
02 máscaras

● OBSERVAÇÕES IMPORTANTES!

Horário de entrada e saída : 13h às 17h
App Professus nele você pode acessar a rotina da escola : boletins, faltas, conteúdos de aula,
comunicados enviados pela escola, horários das aulas e boletos para pagamento  de mensalidades.
Uniforme a camiseta branca ou azul é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. O uniforme
encontra-se à venda na Escola MAPPE.
Agenda escolar fornecida pela MAPPE, deverá ser preenchida e enviada todos os dias na mochila do(a)

aluno(a).

OS MATERIAIS solicitados acima são de uso individual do aluno, para realização de atividades pedagógicas,

aula de arte e atividades diferenciadas que ocorrem durante o ano letivo. Conforme os materiais acima

forem terminando deverão ser repostos pelos responsáveis.

Início das aulas :   01/02/2022


