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 LISTA DE MATERIAL – 2019 

MATERNAL I 

 
 

PAPÉIS 

3 blocos de desenho A3, coloridos  

2 blocos de papel Canson A3 

2 blocos de papel Canson A4 

1 papel crepon 

1 papel celofane vermelho 

1 papel celofane azul 

1 papel celofane amarelo 

1 metro de contact transparente 

 

ARTES NA SALA 

1 tubo de cola bastão grande 

1 camiseta usada (tamanho 4 ou 6) que cubra os 

joelhos, para ser usada nas oficinas de artes 

5 envelopes de carta coloridos 

1 cola de contato 

1 rolo de fita craft 3cm 

1 pacote de areia colorido 

4 botões 

 

ESCRITA/DESENHO/PINTURA 

1 caixa de Giz de Cera Jumbo 

1 caixa de pintura a dedo 

1 massa de modelar (barra única) 
1 caneta preta permanente 

1 rolinho de espuma para pintura 

1 rolo de fita crepe 

1 pasta polionda A3 (transparente) 

4 grampos trilhos plásticos 

4 sacos plástico A3  

1 pincel para pintura nº18 

1 pacote de balões 

1 pacote de corante artificial comestível 

1 pacote de forminhas de papel para cupcake (pequeno) 

1 pacote de granulado colorido(pequeno) 

1 lupa 

1 pacote de palito de picolé 

 

GERAL 

1 mochila  simples 

Na mochila trazer todos os dias uma muda de roupa  

3 fraldas (se usar)   

1 protetor solar –no primeiro dia de aula 

1 lancheira simples 

1 almofada simples (com nome) 

1 copo plástico com nome 

1 colher com nome  

1 caminha (adquirir no colégio) 

1 travesseiro com fronha (com nome) 

1 manta ou edredom simples (com nome) 

1 boné 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE 

3 caixas grandes de lenços de papel 

4 potes grandes de lenços umedecidos 

3 pomadas para assadura 

1 fralda grande de pano para higiene (pode ser usada) 

1 escova de cabelo 

1 avental 

1 galocha 

 

 

SUCATAS  

Telefone, mouse, teclado, fantasias usadas (para 

doação). 

 

 

Obs: Favor colocar nome do aluno em todos os 

intens, com letra CAIXA ALTA (maiúscula), 

pois será devolvido, no final do ano, o que 

sobrar.Todo material deve ser entregue na 

escola dia 31/01/19, devidamente identificado 

com o nome do aluno, no período das 13h30min 

às 15h30min. 

 

Início das aulas: 12/02/19 às 13h 


