
MATERNAL I 

Lista de Materiais – 2022 

 

I - MATERIAL INDIVIDUAL (etiquetado com nome, inclusive os lápis): 

 

I.I – ESCRITA/DESENHO/PINTURA (materiais para uso em sala) 

Foto de rosto - 10x15 2 fotos 

Lápis de cor – jumbo –12 cores (dentro de um recipiente plástico com tampa e nome); 1 caixa 

Apontador para lápis jumbo com um orifício e depósito  1 unidade 

Pasta catálogo com 50 plásticos – cor preta 1 unidade 

Tela para pintura – 20x30 1 unidade 

Brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança (sugestão: brinquedos de encaixar, bloco 

lógico, bloco de montar – lego)  

1 brinquedo 

Massinha de modelar - Acrilex Soft 4 unidades 

 

I.II – MATERIAIS DE HIGIENE 

Os materiais de higiene serão para uso exclusivo do aluno e ficarão na escola. No decorrer do ano, a professora solicitará a 

reposição quando necessária. 

Copo com bico de silicone  1 unidade 

Caixa plástica média (24x30) com tampa e nome da criança (para guardar o pacote de fraldas e lenço 

umedecido) 

1 caixa 

Sabonete líquido 1 unidade 

Pomada de assadura 1 unidade 

Fralda – tamanho e marca que a criança usa 1 pacote 

Lenço umedecido 4 unidades 

Lenço descartável de papel 3 caixas 

Álcool em gel pequeno 1 unidade 

Higiene bucal 

Estojo pequeno para guardar escova de dente, pasta e toalha – colocar nome do aluno 1 unidade 

Escova de dente 1 unidade 

Pasta de dente 1 unidade 

Toalha pequena identificada (sugestão: nome bordado) 1 unidade 

 

II – MATERIAL COLETIVO (materiais que permanecerão no Colégio): 

Papel sulfite, tamanho A4, branco 300 folhas 

Papel creative lumipapers, tamanho A4, coloridas 45 folhas 

Papel cartão – cores: 1 amarelo, 1 roxo e 1 verde escuro 3 folhas 

E.V.A – cores: 1 vermelha com glitter, 1 azul com glitter e 1 amarela com glitter 3 folhas 

Tinta Guache Acrilex, 250 ml – cor amarelo 1 unidade 

Trincha média – cerdas gris 1 unidade 

Cola Tekbond 793 Instantânea 20g (cola para artesanato) 1 unidade 

Tubo de cola líquida branca, 500g 1 unidade 

Pacote de olhos articulados, nº 16 1 pacote 

Palito de sorvete cru 100 unidades 

Feltro cor vermelha  1 metro 

Pacote de bexiga – cor azul 1 pacote 

Pote de glitter pequeno – colorido 2 unidades 

 

Entregar na escola: 

 O material individual deve estar todo identificado com nome do aluno (sugestão: etiqueta). 

 O material individual, de higiene e coletivo deve ser entregue no Colégio. Colocar todo material em um saco plástico 

com o nome completo do aluno e a série. 

 Prazo de entrega: 17 a 21 de janeiro 

 

1º dia de aula presencial: Uso de máscara e uniforme obrigatório. O aluno deverá trazer uma mochila contendo: 

 2 trocas completas de roupa (respeitando o clima); 

 1 máscara reserva para troca 

 1 sacola plástica para roupa suja 

 Chupeta e paninho (para o aluno que faz uso) 

 Chinelo ou sandália (para o dia que brincar no parque) 

 Toalha de banho identificada (sugestão: nome bordado). 

Importante: 

 A criança que frequenta a escola meio período não toma banho na escola, somente se necessário e também não almoça. 

 A escovação acontecerá diariamente e na sexta-feira enviaremos o estojo para casa, onde deverá ocorrer a troca da toalha. 

 Diariamente enviar: Suco/danone, fruta e lanche (sugestão: pão de queijo, bisnaguinha e biscoito). 


