
 
Lista de Material 2019 

Maternal 

Materiais de uso escolar: 

• 01 bloco de papel Canson A4 (branco) - 140g/ m2   
• 01 bloco de papel Canson A4 (colorido) - 120g/m2  
• 01 bloco de papel Canson A3 criativo (colorido) - 8 cores – 80 g/m2 
• 02 blocos de papel Canson A3 (branco) - 120g/m2  
• 01 pasta azul tamanho A3 com alça 
• 10 etiquetas INKJET+LASER papel carta (sugestão Pimaco Bic) 
• 02 potes de massinha para modelar – (sugestão: Corfix ou Uti Guti – pote 500 gramas - cor que 
preferir)   
• 01 pote de tinta guache 500g (meninas: vermelho, amarelo, branco/ meninos: verde, azul, preto) 
• 03 tubos de cola branca líquida (sugestão: Tenaz) 
• 02 tubos de cola bastão (sugestão: Pritt) 
• 01 caixa de meu primeiro giz de cera 12 cores (sugestão: Acrilex) 
• 01 caixa de lápis de cor 12 cores Jumbo Triangular  
• 10 saquinhos plásticos tamanho A3, transparentes, “grossos” e novos 
• 01 pincel redondo broxinha Tigre (cerda 6835) 
• 01 avental para pintura 
• 01 rolinho para pintura 
• 01 caixa de tinta plástica 
• 02 fotos 3x4 da criança 
• 1 lixa (tamanho A4) 
• 01 pacote de massa para biscuit 90g (sugestão: Acrilex) 
• 10 botões coloridos e grandes 
• 01 pacote de algodão colorido 
• 01 pacote de palito de sorvete (qualquer cor) 
• 01 esponja macia (sugestão: Bombril) 
• 01 copo plástico com alça e bico com nome do aluno para ficar na sala (sugestão: com tampa) 
• 02 trocas de roupa com nome marcado (cueca ou calcinha, short ou calça, camiseta, meia) para ficar 
na mochila (uma de frio e outra de calor)   
• 01 aquarela 12 cores + pincel (sugestão: Molen Art Story) 
• 03 folhas de E.V.A com glitter (cores sortidas) 
• 02 folhas de E.V.A liso (cores sortidas) 
• 03 folhas de E.V.A felpudo (cores sortidas) 
• 01 pacote de brinquedo com peças grandes (madeira) para permanecer na sala – para crianças até 03 
anos   
• 06 cartelas de adesivos com personagens infantis 
• 01 tela para pintura 20X20 
• 02 revistas para recorte 
 
Materiais de higiene: 
 
• 01 creme dental 
• 01 escova de dente (com estojo próprio para escova de dente) 
• 01 sabonete líquido 
• 02 caixas de lenço de papel com 100 unidades cada 
• 04 pacotes de toalhinhas umedecidas para deixar na sala de aula 



• toalha pequena para lancheira (com nome) 
 
Obs: Colocar o creme dental, a escova de dente e a toalhinha com nome em um estojo plástico 
com nome. 
 
Livro:  
 
• 01 livro de borracha ou pano adequado à idade da criança até 03 anos (permanecer na sala) 
 
Livro Paradidático: 
 
• Salada de frutas – Autora: Nara Raggiotti – Editora: Carochinha Baby 
 
Observações importantes: 
 
1. Todo material, inclusive, lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor e giz de cera deverão estar 

identificados com o nome completo da criança e a turma. 
2. Os livros deverão ser encapados com Contact transparente e etiquetados com nome do aluno na 

capa. 
3. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas, estojos 

sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc. 
4. Reunião com os pais dia 28/01/2019 às 13h30. NESTE DIA, TRAZER O MATERIAL COMPLETO 

DO ALUNO. 
5. Início das aulas dia 30/01/2019.  
6. No período de 30/01 a 05/02/2019 os alunos sairão às 15h00. 

Obs: A partir do dia 06/02, a saída será às 17h15. 
 
 
 
 
 
 


