
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Av. São José, 548 – Vila São José – Osasco – SP – (11) 3686-9826 / (11) 3656-7592 / (11) 94738-1378  
e-mail: secretariabq@manoelmorato.com.br            site: http://www.manoelmoratto.com.br/bem_querer 

Papéis   
 
3 folhas de E.V.A. (cores diversas) 
5 folhas de papel pardo 
5 folhas de papel cartão (cores diversas) 
5 folhas de color set (cores diversas) 
5 folhas de cartolina branca 
2 folhas de papel espelho  
 
Diversos 
 
100 copos descartáveis para água 
6 caixas (grandes) de lenço de papel  
2 sabonetes de uso infantil 
2 flanelas brancas 
1 animal da fazenda emborrachado 
(grande)  
2 pacotes de pratinhos para bolo 
1 pacote de colheres descartáveis 
1 pacote de garfinhos descartáveis 
1 rolo de barbante grosso 
1 pacote de perfex 
1 pacote de toalhinhas umedecidas  
1 pacote de palitos de sorvete 
1 pacote de xuxinhas (se for menina) 
1 pacote de canudos biodegradáveis  
 

 

LISTA DE MATERIAL DO MATERNAL PARA 2020 

 

O material solicitado com marca específica tem em vista a qualidade e durabilidade do mesmo. 
 

Materiais de uso pessoal do aluno 
 
2 tubos de cola branca (grande) Tenaz 
1 caixa de lápis de cera (12 cores) - Faber Castell  
e apontador apropriado 
1 caixa de lápis de cor Jumbo - Faber Castell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1 tesoura sem ponta– Mundial  
2 estojos com zíper (simples) 
1 caixa polionda organizadora (285 x 175 x 120mm) 
1 caderno de desenho “Meu primeiro canson” –  
   Canson ou Tilibra gramatura 120g a 150g  
1 livro de história infantil (de acordo com a idade) 
1 avental com o logo da escola (encontrado onde se  
   vende o uniforme) 
 
Artes  
 
1 caneta permanente  
4 caixas de massa para modelar - Soft Acrilex 
1 rolo de durex largo 
1 fita crepe 
3 pacotinhos de glitter (dourado, vermelho e prata) 
1 tela para pintura na medida 30x40 (é necessário 
que seja nesta medida) 
1 pote de massa para modelar com argila 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais a serem enviados DIARIAMENTE na 
lancheira: 

 

 1 guardanapo de pano pequeno. 
 1 caneca de plástico. 
 1 guardanapo de pano pequeno para forrar a 
mesa.  
 1 toalhinha de mão.  
 1 frasco de álcool gel. 
 

Todo o material, deverá estar devidamente 
IDENTIFICADO com o nome do aluno. 

 

Reunião de Apresentação 
Dia 24/01/2020 (6ªfeira)  

Retorno das Aulas 2020 
Dia 29/01/2020 (4ªfeira)  

A Agenda Escolar da Bem Querer poderá ser 
adquirida na secretaria da escola, no início do 
ano letivo. 
 

Todo material de uso pessoal do aluno deverá ser 
etiquetado com o nome do aluno e turma em 
letra de forma. 
 

ATENÇÃO: NÃO será permitido o uso de mochila 
com rodinhas. 
 


