
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2022 

MINI MATERNAL 

PARADIDÁTICOS OLHA SÓ QUEM VAI PARA A ESCOLA 

Autora: Soraia Lima 

 

 

 
https://loja.edebe.com.br/ 

PAPELARIA EM 

GERAL 

 

 

✔ 01 tubo de cola líquida 225g 

✔ 01 tubo de cola bastão 40g 

✔ 01 caixa de tinta guache 6 cores 

✔ 01 Pote de massa de modelar SOFT (500gr) 

✔ 01 Argila em massa 

✔ 01 bloco de canson A4 branco gramatura 180g  

✔ 01 pacote Bloco Creative Paper Novaprint 21 Cores 

✔ 01 pacote de papel dobradura A4 

✔ 01 caderno de desenho A4, espiral, capa dura, 100 fls 

✔ 01 estojo com zíper 

✔ 01 caixa de giz de cera meu 1º giz 

✔ 01 pasta maleta polionda tamanho A4  

✔ 01 pincel ponta chata Nº 14 

✔ 01 rolinho pequeno de espuma para pintura 

✔ 01 rolo de durex colorido – cor preferida 

✔ 01 avental para pintura, adquirido na malharia Sans Confecções 

✔ 06 prendedores de roupas (madeira ou plástico) 

✔ 01 novelo de lã (da cor que preferir) 

✔ 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 

✔ 01 pacote de sulfite branco 100 folhas A3 

✔ 01 revista com imagens e letras grandes 

✔ 01 pacote de bexiga 

✔ 01 pacote de penas coloridas 

 

HIGIENE ✔ 01 copo de transição de plástico identificado 

✔ 02 pacotes de lenços umedecidos  

✔ 02 escova de dente com caixinha de proteção  

✔ 02 tubo de creme dental infantil  

✔ 01 caixinha de lenço de papel.   

✔ 01 pacote de fraldas (se for o caso) 

https://loja.edebe.com.br/


 

 

ENXOVAL ✔ Travesseiro 

✔ Lençol 

✔ 01 caixa organizadora plástica, transparente, 13 l, tamanhos: 14cm x 30,5 

cm, 42,5 cm.  

 
Orientações: 
 
⮚ Identificar cada item do material com o NOME e ano escolar do(a) aluno(a) – MINI 

MATERNAL. 

⮚ Identificar cada peça de uso pessoal com NOME e SOBRENOME do(a) aluno(a). Em caso 

de esquecimento na escola, a peça será encaminhada para a criança. 

⮚ O uso de uniforme completo e tênis é obrigatório. Recomenda-se tênis com velcro. 

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

IDENTIFICADOS COM NOME E SOBRENOME. 

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

um short ou calça, sacolinha plástica, blusão de frio. 

⮚ A primeira reunião de pais está prevista para o dia 25/01/2022 (terça -feira), às 13h - 

presencial. Neste dia, os materiais poderão ser entregues para a Professora. Acomodar todo 

o material solicitado em sacola grande, etiquetada com o nome da criança. 

⮚ Início das aulas dia 27/01/2022. 

⮚ Início do período complementar: 10/01/2022. 
⮚ Para os alunos que fazem uso de mamadeira devem encaminhar diariamente 2 mamadeiras 

com NOME e SOBRENOME e o leite já dosado em recipiente apropriado. As mamadeiras 
retornarão no final do período para a higienização.  

⮚  Comunicação com a escola: App IsCool – O cadastramento para o uso do App ocorre a 
partir        do início das aulas. 

       Orientações para a realização do cadastro no App: https://youtu.be/kvPj6qWefvs 
⮚ Leia o Manual do Aluno disponível em nosso site: www.icjcoracaodejesus.com.br  
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