
 

 
 

 

 

A partir de 07/12 até o início do próximo ano letivo, Pamaris disponibilizará o material de 2022. 
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e, aos sábados, das 9h às 12h. 

 
Nos canais de atendimento abaixo, será possível solicitar orçamento, 
fechar o pedido e combinar a entrega dos materiais: 

WhatsApp: 11 95100-2712 • Site: www.pamaris.com.br • E-mail: atendimentopamaris@gmail.com • Telefone: 11 3542-3808 ou Presencialmente na Papelaria 
Aos pais da Educação Infantil e 1º ano, sugerimos e reforçamos a compra do kit completo de materiais, com entrega direta na sala de aula. 

 

Infantil 5 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar (com página inteira para cada dia da semana) Comunicação escola/família 

2 Apontadores com reservatório Atividades pedagógicas 

1 Aquarela – 12 cores Produções gráficas - pintura 

1 Bloco de desenho A3 – 200 g/m² Suporte para produções gráficas 

1 Bloco de desenho A4 – 200 g/m² Suporte para produções gráficas 

1 Bloco textura criativa A4 – 120 g/m² Suporte para produções gráficas 

2 Borrachas escolares médias Produções escritas 

1 Caderno de desenho A4 – 96 folhas - *NOMEAR Suporte para produções gráficas 

1 Caderno universitário capa dura brochura - 96 folhas – sem estampa* 
NOMEAR 

Trabalho com portadores textuais 

1 Caixa de lápis de cor triangular (24 cores)  Produções gráficas 

1 Camiseta usada tamanho P (adulto) com nome na peça * NOMEAR Proteção do uniforme 

1 Caneta permamente preta – ponta grossa Produções gráficas 

2 Canetas POSCA – ponta grossa (cores: azul-escuro e vermelho) Produções gráficas 

2 Dados grandes Atividades pedagógicas – jogo/ matemática 

1 Estojo com zíper  - duas ou três divisões – tamanho médio  * NOMEAR Estímulo à autonomia 

2 Frascos de cola líquida e branca (escolar) 40 g Produções gráficas - colagem 

1 Jogo de canetas hidrográficas  – 12 cores Produções gráficas 

4  Lápis grafite triangular – número 2  Produções escritas 

3 Metros de plástico transparente autoadesivo  Plastificação de atividades em papel 

1  Estojo de giz de cera 12 cores Produções gráficas 

1 Pasta maleta com alça - A3 (cor azul) - * NOMEAR Organização de material individual 

1 Pasta plástica fina com elástico (A4) - * NOMEAR Arquivamento da lição de casa 

1 Pote de massa para modelar – 500 g  Atividades sensoriais e psicomotoras 

2 Potes de tinta guache – 250 ml (cores: branco e rosa) Produções gráficas – pintura 

2  Potes pequenos de massa gelatinosa - * NOMEAR Atividades sensoriais e psicomotoras 

2 Rolos de fita adesiva (colorida ou decorada) Atividades pedagógicas e exposições de trabalhos 

1 Rolo de fita crepe fina Atividades pedagógicas e exposições de trabalhos 

1 Tesoura sem ponta – com o nome gravado na peça – sem estampa 
(para canhotos: tesoura específica) 

Produções gráficas – recorte 

2 Tubos de cola bastão 40 g Produções gráficas – colagem 
 

Quantidade Materiais para as aulas de Arte/ Música   
1 Bloco de desenho A3 – 200 g/m² Produções artísticas 

1 Estojo de aquarela (12 cores) Produções artísticas 

1 Tubo de cola bastão 40g Produções artísticas 

1 Caixa de giz pastel oleoso (12 cores) Produções artísticas 

Obs.: os materiais para as aulas de Arte deverão vir em uma sacola identificada com nome/série do(a) aluno(a) e separado dos demais materiais. 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar e uma pasta tamanho ofício. 

• 1 lancheira de fácil manuseio e um guardanapo de pano com o nome do(a) aluno(a). 

• 1 garrafinha para água (com nome da criança). 

Observações: 

✓ Os materiais deverão ser armazenados em uma sacola, com o 
nome completo da criança e a indicação da turma. 

✓ Os materiais serão entregues na sala de aula, na primeira 
Reunião com Pais. 

✓ Os livros paradidáticos serão pedidos posteriormente. 
✓ Todas as peças do uniforme deverão ser marcadas com nome e 

série do(a) aluno(a). 

 

 


