
 

 
LISTA DE MATERIAL 

 
 
 

Maternal I 
 Material Individual

 
 

01 mochila 
01 merendeira  

04 envelopes brancos tamanho ofício 
(para atividades bimestrais)  

01 livro de história infantil, adequado à 
faixa etária.  

 Material de Apoio
 

01 pacote de olhinhos. 
01 novelo de lã amarelo 

 
 Material de Higiene Pessoal

 
 

01 toalhinha de mão 

01 escova dental 

01 creme dental  

01 sabonete com saboneteira  

01 muda de roupa (trazer todos os dias)  

01 canequinha de plástico com o nome 

02 pacotes de papel toalha (02 unidades cada)  
01 caixa de lenço de papel  

01 pacote de fralda descartável (para crianças 
que utilizam)  

01 pote de lenço umedecido (para crianças que 
utilizam)  

01 pomada para assadura (para crianças que 
utilizam) 

 

 Material Coletivo
 

 

01 resma de papel A4 (210x297mm)  

01 pacote de colorset-cards 

03 folhas de cartolinas dupla face coloridas: Verde, 
Vermelha e Amarela.  

02 folhas de cartolina branca  

01 folha de papel micro ondulado  

03 folhas de E.V. A – emborrachado (01 azul e 02 
gliterado dourado)  

01 rolo de fita crepe marrom larga  

01 rolo de durex colorido vermelho  

01 caixa de caneta hidrocor grossa 12 unidades 
02 caixas de gizão de cera  

01 pote de massa para modelar com 500g soft  
01 caixa de pintura a dedo  

01 caixa de cola colorida  

01 tubo de cola branca (250g)  

01 tubo de cola de isopor (90g)  

02 bastões de cola quente fina  

01 pacote de penas grandes 

01 pacote de bola de soprar PIC PIC azul  

01 folha de papel 40 kg 
02 folhas de papel crepom amarelo 
01 rolo de barbante colorido 
01 pacote de palito de sorvete 
01 m de TNT liso vermelho 
01 metro de feltro amarelo 
01 rolo de fita de cetim 07 mm vermelha 
 

 

Observações: 
 

I. O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na 
Sala de Aula. 

 
II. Todo o material individual deverá 

ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 

 
III. A Lista de Material deverá ser entregue 

no dia 04 de fevereiro de 2020 na 

Secretaria da Escola e só serão aceitas 

as listas que estiverem completas. 

 
IV. NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS 

DE MATERIAL NA PRIMEIRA 
SEMANA DE AULA. 

 

 

 
 



 

 
 
LISTA DE MATERIAL 

 

Maternal II 
 


Material Individual 

01 mochila  
01 merendeira  
01 caderno de desenho grande – 96 folhas 
(para pesquisa) 
01 pasta com elástico com nome (para 
atividades de casa) na cor azul  
04 envelopes brancos tamanho ofício 
(para atividades bimestrais)  
01 livro de história infantil, adequado à 
faixa etária. 

 

 Material de Higiene Pessoal
 

 

01 toalhinha de mão 01 escova dental 

01 creme dental  

01 sabonete com saboneteira  

01 muda de roupa (trazer todos os dias)  

01 garrafinha de plástico com o nome 

02 pacotes de papel toalha (02 unidades cada)  
01 caixa de lenço de papel  

01 pacote de fralda descartável (para crianças 
que utilizam) 01  
pote de lenço umedecido (para crianças que 
utilizam)  
01 creme para assadura (para crianças que 
utilizam) 

 

Material Coletivo
 

01 resma de papel A4 (210x297mm)  
01 pacote de colorset-cards 
03 folhas de cartolinas dupla face coloridas: Azul, 
Preta e Amarela. 
01 folha de papel micro ondulado 
03 folhas de E.V. A (01 verde e 02 gliterado 
dourado) 
01 cartolina branca 
01 papel crepom vermelho 
01 metro de TNT (amarelo)  
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de durex colorido vermelho 
01 caixa de caneta hidrocor grossa 12 unidades  
01 caixa de gizão de cera 
01 pote de massa para modelar com 500g soft  
01 caixa de pintura a dedo 
01 caixa de cola glitter  
01 cola branca 250g 
01 pacote de olhinhos 
01 rolo de barbante colorido 
02 folhas de papel crepom 
02 folhas de papel laminado 
01 pacote de palito de sorvete 
02 bastões de cola quente grossa  
01 pacote de penas grandes 
01 pincel nº 14 
01 pacote de bola de soprar PIC PIC azul 
01 metro de feltro vermelho 
01 rolo de fita de cetim 07mm na cor verde 

 

Observações: 
 

I. O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na 
Sala de Aula. 

 
II. Todo o material individual deverá 

ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 

 

III. A Lista de Material deverá ser 

entregue no dia 04 de fevereiro de 

2020 na Secretaria da Escola e só 

serão aceitas as listas que 

estiverem completas. 

 
IV. NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS 

DE MATERIAL NA PRIMEIRA 
SEMANA DE AULA. 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE MATERIAL 

 
 

PRÉ I 
 Material Individual

 
 

01 mochila 
01 merendeira 
01 caderno de desenho grande (para pesquisa)  
01 caixa de lápis de cor com 12 cores (ficará em  
para trabalhos de casa) 
01 pasta de elástico com nome (para 
atividades de casa) cor amarela 
01 estojo contendo sempre os seguintes itens: 
04 lápis, 01 borracha, 01 tesourinha sem ponta 
e 01 vidro de cola. 
04 envelopes brancos tamanho ofício (para 
atividades bimestrais) 
01 livro de história infantil, adequado à faixa 
etária. 
01 avental de plástico  

 Material de Higiene Pessoal
 

 
01 escova dental 01 creme dental 
01 sabonete (com saboneteira) 
01 muda de roupas (trazer todos os dias) 
02 pacotes de papel toalha (com 02 unidades 
cada) 
01 caixa de lenço de papel 
01 canequinha de plástico com nome 

 

 Material de Apoio
 

01 retalho de tecido 
01 folha de lixa d’água  
01 pacote de olhos 

 

 Material Coletivo
 

 

100 folhas de papel sulfite verde 
01 resma de papel A4 (210x297mm)  
01 metro de contact transparente  
02 pacotes de colorset-cards 
02 folhas de cartolina branca 
02 folhas de cartolina dupla face coloridas: Preta.  
01 folha de papel pardo 
01 papel crepom azul 
01 folha de cartolina laminada (prata) 
05 folhas de E.V. A – emborrachado (1 amarelo, 
2 cor da pele e 2 gliterado vermelha) 
01 rolo de fita crepe marrom 
01 rolo de durex transparente 
01 rolo de durex colorido amarelo 
01 estojo de hidrocor grosso com 12 cores 
01 caixa de gizão de cera 
01 pote de massa para modelar soft 500g 
02 potes de tinta guache (verde e amarelo)  
01 cola branca (250 g) 
01 cola de isopor (90 g)  
01 caixa de cola colorida 
03 bastões de cola quente fina  
01 trincha para pintura 
01 pincel (nº. 16) 
01 pacote de penas grandes  
01 caixa de colchetes 
01m de feltro  
01 novelo de lã 
01 rolo de fita de cetim 07mm com azul 
01 vidro de guache cor marrom 
01 metro de feltro preto 
01 pacote de bola de soprar Pic Pic vermelha 

Observações: 
 

I. O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na 
Sala de Aula. 

 
II. Todo o material individual deverá 

ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 

 

III. A Lista de Material deverá ser 

entregue no dia 04 de fevereiro de 

2020 na Secretaria da Escola e só 

serão aceitas as listas que 

estiverem completas. 

 
IV. NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS 

DE MATERIAL NA PRIMEIRA 
SEMANA DE AULA. 

 

 

 
 
 
 
 



 

LISTA DE MATERIAL 

 
 

PRÉ II 
 

 Material Individual
 

 

01 mochila 
01 merendeira  

01 caderno de desenho grande (um para pesquisa) 01 

pasta de elástico com nome (para atividades de casa) 

cor verde 

01 caderno com pauta de 80 folhas  

01 caixa de lápis de cor com 24 cores (ficará em casa 
para trabalhos)  

01 estojo contendo sempre os seguintes itens: 04 
lápis, 01 borracha, 01 tesourinha sem ponta e 01 
vidro de cola 90grs.  

01 livro de história infantil, adequado à faixa etária.  

04 envelopes brancos tamanho ofício (para atividades 
bimestrais)  

 Material de Higiene Pessoal
 

 
01 escova dental  

01 creme dental 

01 sabonete (com saboneteira)  
01 muda de roupas (trazer todos os dias)  
02 pacotes de papel toalha (com 02 unidades 
cada)  
01 caixa de lenço de papel  
01 canequinha de plástico com nome 
 

  Material de Apoio
 

01 pacote de estrelinhas 

01 pacote de paetê 

01 pacote de olhos 

 

 Material Coletivo
 

100 folhas de papel sulfite amarelo  

01 resma de papel A4 (210x297mm)  

01 metro de contact transparente  

01 pacote de colorset-cards 

02 folhas de cartolina branca  
01 folha de papel micro ondulado (cor lisa)  

01 folhas de cartolina laminada (azul) 

02 folhas de E.V.A  gliterado (1 verde e 1 
azul)  
01 rolo de fita dupla-face 
01 rolo de durex transparente  

01 rolo de durex colorido azul 

01 estojo de hidrocor com 12 cores grosso  

01 caixa de lápis de cor com 12 cores 

01 caixa de cola gliter 
02 folhas de papel 40 kg 
01 pacote de palito de sorvete 
02 folhas de EVA 
01 cola branca (250 g)  
03 bastões de cola quente grossa  
01 pincel (nº. 16)  
01 pacote de penas grandes  

01 folha de papel crepom verde 

01 m de TNT (verde) 
01 metro de feltro rosa 
01 pacote de bola de soprar Pic Pic verde 
01 rolo de fita de cetim 07mm na cor amarelo 

 

Observações: 

 

 
 

I. O Material didático adotado pela 
Escola para o ano letivo de 2020 
estará a disposição do aluno na 
Sala de Aula. 

 
II. Todo o material individual deverá 

ser identificado com etiqueta 
contendo nome do aluno e a 
respectiva Série. 

 

III. A Lista de Material deverá ser 

entregue no dia 04 de fevereiro de 

2020 na Secretaria da Escola e só 

serão aceitas as listas que 

estiverem completas. 

 
IV. NÃO RECEBEREMOS AS LISTAS 

DE MATERIAL NA PRIMEIRA 
SEMANA DE AULA. 

 

 
 


