
 

 

 

Lista de Materiais – Educação Infantil 

Maternal I 

MATERIAIS  
01 Folha de EVA grande  01 Pacote de algodão de bolinha 

02 Folhas de EVA com gliter  01 Pincel grosso (trincha) 

01 Caixa grande de gizão de cera (12 cores)  01 Bola GRANDE – tipo dente de leite 

01 Caixa de massa de modelar de amido (12 cores)  01 Esponja macia para pintura 

04  Tubos de cola colorida (vermelho, azul, amarelo, 
verde) 

 02 Revistas usadas 

01 Cola branca GRANDE (tubo)  02 Vidros pequenos de anilina (cores primárias) 

01 Rolo de fita crepe GROSSA  02 Envelopes pardos GRANDES – (38x45) Não 
substituir o tamanho. 

03 Folhas de papel pardo  50 Folhas tamanho A3 

02 Cartolinas brancas  01 Baldinho de praia 

01 Tinta para tecido  01  Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha) próprio para 
idade 

02 Canetas para tecido  01 Brinquedo Pedagógico de madeira (1 a 2 anos) 

02 Vidros de tinta guache (250 ml) cores variadas  01 Toalhinha de tecido para o lanche – uso individual 

02 Tela 20×30 para pintura  01 Caderno de desenho brochurão de capa dura 
tamanho Grande 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 04/02/22 para a professora regente na 
primeira reunião de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 

 
 Os títulos dos livros paradidáticos serão enviados pela professora no decorrer do ano 

letivo. 
 

 

 

 



 

 

 

Lista de Materiais – Educação Infantil  

Maternal II 
 

MATERIAIS  
01 Folhas de EVA grande  02 Tubos de brilho cola (dourado, prata, azul, verde ou 

vermelho) 
02 Folhas de EVA com gliter  01 Lixas d’água 

03 Folhas de papel pardo  02 Rolos de fita crepe (grossa) 

02 Pacotes de kid card (comum)  02 Canetas para tecido 

02 Envelopes de papel pardo 38x45 (Não substituir o 
tamanho) 

 03 Cola colorida (azul, vermelho e amarelo) 

02 Revistas usadas  01 Folha de papel laminado (dourado, azul ou vermelho) 

02 Rolos de papel crepom (cores primárias)  01 Vidro de anilina (cor primária) 

02 Pacotes de papel A3 (100 fls)  01 Pincel ou trincha 

01 Caixa de lápis de cor (grosso)  01 Baldinho de praia 

01 Caixa de gizão de cera (12 cores)  01 Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha – para faixa 
etária) 

01 Jogo de pincel atômico (12 cores)  01 Brinquedo pedagógico (madeira ou plástico- peças 
grandes) 

02 Potes de massa de amido para modelar (500g – 
vermelho, amarelo e azul) 

 01 Copo com tampa – uso individual 

01 Esponja para pintura (macia)  01 Toalhinha de tecido para o lanche – uso individual 

02 Tubos de cola branca (90g)  01 Caderno de desenho brochurão de capa dura 
tamanho Grande 

02 Potes grandes de tinta guache – 250ml (vermelho, 
azul) 

 02 Tela 20×30 para pintura 

 

OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 04/02/22 para a professora regente na 
reunião de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 
  
 Os títulos dos livros paradidáticos serão enviados pela professora no decorrer do ano 

letivo. 
 

 



 

 

 

Lista de Materiais – Educação Infantil  

Maternal III 
 

MATERIAIS  
02 Pacote de papel A3 (100 fls)  04 Envelopes de papel pardo 38x45 (Não substituir o 

tamanho) 
02 Pacote de Imaginative Paper ou Real Set Paper  02 Rolos de fita crepe (1 grosso e 1 fino) 

01 Lixas d’água  01 Caderno brochurão grande sem pauta, capa dura (50 
fls) 

02 Folhas de cartolina branca  01  Baldinho de praia  

02 Folhas de papel camurça (amarelo e azul)  01 Caneta para tecido 

01 Folha de papel pardo  02 Vidros de tinta para tecido 

02 Folhas de Papel cartão (vermelho, amarelo, azul ou 
verde) 

 03 Tubos de cola colorida 

02 Tubos de cola gliter  03 Tubos de cola branca (90 g) 

02 Potes grandes de tinta guache (250 ml) cores 
variadas 

 02 Tela 20×30 para pintura 

01 Caixa de lápis de cor (12 unidades0 gigante  01 Caixa de gizão de cera (12 cores) 

02 Placas grandes de EVA – 1 gliter e 1 colorida  01 Jogo de pincel atômico (12 cores) 

04 Caixas de massa de amido para modelar  01 Metro de tecido cru 

01 Brinquedo (boneca, carrinho, panelinha) próprio para 
a idade 

 01 Brinquedo pedagógico (madeira ou plástico) 

01 Revista usada (Globo Rural, Crescer...)  01 Caderno de desenho brochurão de capa dura 
tamanho Grande 

02 Folhas de papel crepom (amarelo, azul, vermelho ou 
verde) 

 

 

OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 04/02/22 para a professora regente na 
reunião de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 

 
 

 

 

 Os títulos dos livros paradidáticos serão enviados pela professora no decorrer do 
ano letivo. 



 

 

 

 

Lista de Materiais – Educação Infantil 

1º Período 

 

OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 04/02/22 para a professora regente na 
reunião de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 

 
 

 

 

 

MATERIAIS  
01 Folha de papel pardo  01 Pacote de papel sulfite A4 colorido (100 fls) 

01 Pacote de Paper Cil  01 Jogo de hidrocor grosso (12 cores) 

01 Rolo de fita crepe larga  01 Caixa de lápis de cor gigante com apontador 
correspondente 

01 Pincel nº 18  03 Tubos de cola branca (90g) 

05 Tubos de cola colorida (cores variadas)  01 Pasta catálogo preta com 30 plásticos  

02 Vidros de tinta guache (250 ml) cores variadas  01 Brinquedo (carrinho, boneca, panelinha) próprio para 
a idade 

02 Lixas D’água amarelas  02 Revistas usadas (Globo Rural, Crescer...) 

01 Jogo pedagógico para a idade (letras ou números de 
plástico) 

 01 Baldinho de praia 

02 Lápis pretos   02 Borrachas brancas grandes 

01 Tesoura pequena sem ponta com nome, adequada 
para a criança 

 01 Caderno brochurão sem pauta, capa dura, encapado 
com plástico transparente (90 fls) 

01 Estojo  01 Toalha de lanche – uso individual 

01 Colher para o lanche – uso individual  01 Copo com tampa – uso individual 

04 Caixas de massa de amido para modelar  02 Tela 20×30 para pintura 

02 Pacotes de papel sulfite A4 branco (100 fls)  01 Caderno de desenho brochurão de capa dura 
tamanho Grande 

01 Pasta de polionda amarelo primeiro período com alça 

 Os títulos dos livros paradidáticos serão enviados pela professora no decorrer do 
ano letivo. 
 



 

 

 

Lista de Materiais – Educação Infantil 

2º Período 

MATERIAIS  
01 Folha de cartolina laminada  01 Folha de Eva com gliter 

01 Folha de papel celofane  02 Revistas em quadrinhos 

03 Folhas de papel Colorset (cores variadas)  02 Canetas para tecido 

01 Folha de papel crepom   02 Tubos de cola colorida (1 comum, 1 com gliter) 

03 Cartolinas brancas  02 Pacotes de papel sulfite A4 branco (100 fls) 

03 Folhas de papel pardo  01 Pacote de papel sulfite A4 colorido (100 fls) 

02 Pacotes folha Paper Cil  02 Lápis preto 

01 Folha de EVA grande  04 Tubos de cola (90g) 

04 Caixas de massa de amido para modelar (12 
unidades) 

 02 Potes de tinta guache 250 ml (cores variadas) 

01 Jogo de hidrocor (12 cores) grosso  03 Revistas usadas (Globo Rural, Crescer...) 

01 Metro de brim cru    01 Apontador  

01 Pasta catálogo preta para atividades (30 plásticos – 
montada) 

 01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 

02 Cadernos brochurão (capa dura, sem pauta – 90 fls)  01 Brinquedo ou jogo pedagógico próprio para idade (5-
6   anos) 

01 Estojo grande  01 Toalhinha para o lanche – uso   individual 

01 Borracha branca  01 Copo com tampa – uso individual  

01 Tesoura sem ponta adequada para a idade  02 Tela 20×30 para pintura 

01 Pasta de polionda azul para o segundo período com 
alça 

 01 Caderno de desenho brochurão de capa dura 
tamanho Grande 

 
OBSERVAÇÕES: 
• O uniforme escolar é de uso obrigatório, desde o primeiro dia de aula. 
• Os materiais da lista deverão ser entregues no dia 04/02/22 para a professora regente na 
reunião de pais. 
• Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados com o nome da criança. 
 

 Os títulos dos livros paradidáticos serão enviados pela professora no decorrer do 
ano letivo. 
 


