
LISTA DE MATERIAIS 2023

MATERNAL II – EDUCAÇÃO INFANTIL

COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL DE USO PESSOAL INCLUSIVE NOS UNIFORMES.
O MESMO DEVERÁ SER REPOSTO QUANDO NECESSÁRIO PELA FAMÍLIA.

MATERIAIS

● 01 Garrafa de água identificada;
● 01 Troca de roupa completa de uniforme com nome (no caso de troca na escola, bordar o

nome da criança nos uniformes);
● 01 Camiseta (adulto) usada, que servirá de avental
● Se necessário: 01 pote transparente 7 litros – contendo: 6 fraldas, pomada, lenço umedecido;

(repor quando acabar), par de meia antiderrapante;
● 01 Pasta catálogo (preta) com 50 plásticos grossos para portfólio;
● 02 Pasta papelão com trilho branca para Inglês e Música;
● 01 Caderno grande (capa dura, liso cor azul), sem pauta, de 96 folhas para atividades de

sala;
● 01 Caixa com 12 unidades meu primeiro giz de cera
● 01 Jogo de canetinha hidrocor ponta grossa com 12 unidades
● 01 Caixa de cola colorida com 6 unidade
● 01 Tesoura escolar plástica sem ponta ( para massinha);
● 01 Pasta ou maleta  A3 com alça, azul
● 02 Fotos recentes 10x15 cm;
● 02 Fotos recente 3x4 cm ;
● 05 Folhas de papel Color Set liso ( sendo um preto) ;
● 05 Refis de cola quente fino;
● 03 Folhas de papel crepom (azul, branco, verde);
● 01 Jogo pedagógico de encaixe com peças grandes (madeira ou plástico);
● 01 Mochila;
● 01 Brinquedo usado, em bom estado de conservação – exemplo: boneca e carrinho
● 01 Baldinho de areia;
● 01 Massa de modelar 500 grs.
● 01 Bloco de papel Canson A3 - 140g/m² - 297mm x 420mm - 20 folhas;

● 01 Bloco Lumi paper A3 - 25 - 180g/m² ;
● 01 Pacote sulfite A4  colorido - 100 folhas;
● 02 pacotes sulfite A4 branco - 100 folhas;
● 01 Caixa de giz escolar colorido plastificado
● 01 Caneta para tecido a base de água;
● 02 Tubo de cola 90g;
● 02 Rolo fita adesiva colorida;
● 02 Rolo fita crepe;
● 02 Tinta guache 250ml ( cor variada e vibrante)
● 01 Caixa de sapato encapada contendo:01 rolo de espuma para pintura / 01 esponja de

cozinha / 01 rolha / 01 lixa de parede nº 80 / jornal velho / revista velha / 01 cd usado / 01 rolo
de  barbante colorido / 01  pacote com 100 unidades de palito de picolé colorido / 1 novelo de
lã ( verde, amarelo, vermelho ou azul).



● 01 Livro de história com letra bastão ou caixa alta (observar faixa etária) para biblioteca da
sala;

● 01 Porta retrato 15 x 21 cm
● 01 Par de meias brancas cano médio nova (tamanho único);

LIVROS LITERÁRIOS

- Qual a cor do amor?
Editora: Brinque Book
Autores: Linda Strachan
e  David Wojotwycz

- Virar e brincar - Animais de estimação
Editora: Todolivro
Autor: Brijbasi Art Press

(entregar junto com o material no início do ano)

INÍCIO DAS AULAS

Dia 06 de fevereiro

Horário especial de adaptação para os novatos: 06/02/2023  a 11/02/2023: 13h às 15h ( se necessário, a
família poderá buscar antes).

Horário para os demais alunos: 13h às 17h


