
 

 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL 2022   
 

Educação Infantil - Maternal III: 3 anos 
 

 

Alguns materiais poderão serem solicitados ao longo do ano de acordo com os projetos 

da turma. 

 

• OBSERVAÇÕES: 

• Traga sua garrafinha de água diariamente para a Escola. Contribua com o meio- ambiente.  

• Identificar todo o material com nome completo e nível do aluno, inclusive no uniforme; 

• Início das aulas a partir de 21 de fevereiro de 2022. 

• A agenda permanece digital. 

 
       UNIFORME ESCOLAR: 
            O uniforme é de uso obrigatório e é próprio da Escola.  Seguem as opções: 

• Conjunto de jaqueta e calça com o logotipo da Escola Fátima. 

• Bermuda, saia short, calça bailarina e legging. 

• Camiseta de manga curta, regata ou manga longa. 

• Jaqueta de moletom e canguru. 

• A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul sem detalhes. 

• Tênis. 
 

MATERIAIS PARA FICAR NA ESCOLA QUANTIDADES 

Estojo 1 

Conjunto de canetinhas hidrocor -12 cores – ponta grossa 1 

Caixa de massa de modelar -12 cores 3 

Tubo de cola líquida 90 gramas 1 

Tesoura Infantil sem ponta com bom corte 1 

Pincel n.º 16 1 

Tinta têmpera (conjunto de 12 cores) 1 

Bloco Criativo A4 – folha dura 1 

Folhas A3 – gramatura 120 25  

Folhas A4  1 pacote 

Revista para recorte  1 

Avental plástico para pintura 2 

Pasta com elástico 1 

Novelo de lã 1 

Pacote com palito de picolé 1 

Caixa organizadora medindo aproximadamente :20cm altura 
x40cm comprimento x30cm largura. 

1 

MATERIAIS PARA TRAZER NA MOCHILA DIARIAMENTE QUANTIDADES 

Mochila pequena  1 

Toalha pequena com nome para lanche 1 

Caixa de lenço de papel 1 

Pacote de lenços umedecidos 1 

Álcool gel 1 



 
 
 
 

• A empresa “Prica Uniformes” é a responsável pela produção e venda do uniforme da Escola Fátima. A 
compra pode ser feita diretamente na loja em horário comercial. Informações:  
3451 6561 

 
LIVROS LITERÁRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL III 
 

• A família deverá adquirir um livro literário para o Projeto Ciranda Literária, o título será encaminhado 

para a família, via App, no início do ano letivo. 

 

PLANTÕES DE VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO: 

• 11/02/2022- sexta-feira (das 8h às 18h)  
• 11/03/22- sexta-feira (das 8h às 18h) 
• 12/03/22- sábado (das 8h às 12h)  

COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO ON-LINE: 

Acesse o site www.ftdcomvoce.com.br , insira o código da Escola Fátima FTD22RSNLU para 

acessar a lista de materiais e efetuar a compra. 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

