
           Lista de Material Escolar – 2022 

       Maternal I – Educação Infantil 2º semestre 
 
 

Material individual: (Uso do aluno): 
 

– Deverá sempre estar dentro da mochila do aluno e com identificação: 
 

 01 agenda escolar padronizada (fornecida 
gratuitamente pela Escola) 

 01 saco com uma muda de roupa (uniforme) 

 01 saco de plástico  
 

– Deverá sempre estar dentro da merendeira do aluno e com identificação: 

 01 guardanapo de pano 

 01 garrafa de plástico 

 01 recipiente plástico para colocar a merenda 
 

Material de Artes (para ser entregue à professora no dia da reunião): 
 

 01 pacote de Chamequinho na cor verde (100 
folhas - tamanho ofício) 

 03 folhas de papel glacê lustroso nas cores verde, 
preto e rosa (1 folha de cada cor) 

 03 folhas inteiras de papel 40KG nas cores: 
amarelo, verde e marrom. 

 02 folhas de papel camurça nas cores: amarelo e 
rosa 

 02 rolos de papel crepom nas cores: verde e rosa. 

 01 folha de papel laminado na cor verde 

 01 folha de papel manteiga 

 01 folha de papel pardo duplo 

 01 folha de papel de presente 

 05 lixas 00 (finas) 

 01 caixa de PILOT grosso (com 12 cores) 

 02 metros de tecido TNT na cor Branca 

 01 pacote de Colorset-Cards PROBUS 
(gramatura 120 g) 

 01 pacote de Kit Card (cartolina dupla face – 
gramatura 120g) 

 01 pacote de 40K branco cortado tamanho 
ofício 

 01 pacote de Creative Paper 

 01 rolo de lastéx 

 01 caneta de retroprojetor preta 
 

 01 vidro de anilina verde 

 01 pacote de Papercil 

 01 caixa de cola colorida POLAR (com 6 cores) 

 01 caixa de cola colorida com glitter  

 02 potes de guache 250 mg ACRILEX–NÃO 
TÓXICO na cor  amarelo(1) e (1) pote vermelho 

 01 tubo de cola plástica POLAR branca (de 250g) 

 04 placas de EVA com glitter nas cores; douradas, 
verde, vermelha e azul. 

 02 vidros de nanquim nas cores: amarelo e verde 
(1 vidro de cada cor)  

 01 livro de História Infantil 

 01 pacote de copos descartáveis para água  

 01 caneta PILOT para retroprojetor verde 

 02 pacotes de massa de modelar SOFT 500g nas 
cores: verde e amarelo pele. 

 01 pacote de palito de algodão-doce 

 01 rolo de fita dupla face larga 

 01 rolo de durex largo transparente 

 01 pacote pequeno de algodão 

 02 rolos de fitas durex verde  

 01 pincel nº 10 

 01 resma de Chamex ofício 500fls lacrado – 
Entregar na secretaria. 
 

  

Observações: 
 Marcar todo o uniforme com o nome do aluno, inclusive o agasalho de frio, com caneta Acrilpen. 
 

 O material de Artes deverá ser entregue completo, no dia da primeira Reunião de Pais. 

 Em caso de desistência, o material de Artes não será devolvido. 
 
 

 


