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Orientações: 
 Identificar cada item do material com o nome e ano escolar do(a) aluno(a) – MATERNAL. 

 Acomodar todo o material solicitado em sacola grande, identificada por fora, para ser entregue a 

professora no dia 23/01/2020 às 13h.  

 Identificar cada peça com NOME e SOBRENOME da criança. Em caso de esquecimento na 

escola, a peça será encaminhada para a criança. Recomenda-se tênis com velcro.  

 Organizar a lancheira com o lanche, uma toalha de mão e guardanapo. 

 Organizar a mochila com uma troca de roupa reserva: calcinha ou cueca, camiseta, meia, um 

short ou calça, sacolinha   plástica, blusão de frio. 

LISTA DE MATERIAIS 2020 

MATERNAL II 

Papelaria em 
geral 

 01 caderno de desenho grande (espiral capa dura) 
 01 tubo de cola líquida 
 01 tubo de cola bastão grande 
 01 pote de guache da cor preferida 
 01 pote massa de modelar SOFT (500gr) 
 01 pote de massa de modelar de 112 gr. 
 02 potes pequenos de glitter da cor que preferir 
 01 folha de papel color set nas cores: AZUL, AMARELA E VERDE  
 02 folhas de papel crepom nas cores preferidas 
 01 bloco de canson A3 na gramatura: 180g/m ou 140 g/m 
 01 pacote de papel dobradura A4 
 01 pasta catálogo com 50 folhas plásticas 
 01 estojo com zíper de duas divisórias contendo: 
      01 caixa de giz de cera super soft macio 
      01 caixa de big giz de cera MULTICULTURAL – 12 cores 
 01 pasta maleta polionda tamanho A4  
 01 pincel ponta chata Nº 14 
 01 rolinho pequeno de espuma para pintura 
 01 crachá com gancho 
 01 rolo de durex colorido 
 01 rolo de fita adesiva larga transparente 
 01 rolo de fita crepe de 25 mm 
 01 avental plástico 
 02 retalhos de tecido de qualquer cor 
 01 fantoche de tecido 
 01 pente de plástico 
 06 pregadores (madeira ou plástico) 
 01 novelo de lã colorido (da cor que preferir) 
 01 pacote de penas coloridas 
 01 livro de história infantil, capa dura com letras de FORMA GRANDE. 
 01 jogo educativo de peças grandes, exemplo: de encaixe. 
 01 foto da criança 10X15 
 01 foto da família 10X15 

Higiene  01 caneca de plástico identificada   
 02 pacotes de lenços umedecidos  
 02 escovas de dente com caixinha de proteção  
 02 tubos de creme dental infantil  
 01 toalha de mão com identificação  
 01 caixinha de lenço de papel.   


