
 

LISTA DE MATERIAIS 
                  2022 – ED. INFANTIL – MATERNAL 

 

MATERIAIS ESCOLARES – FICARÃO NA 
ESCOLA 

 

● Um rolinho para pintura; 

● Duas caixinhas de massinha de modelar 
12 cores (macia - soft);  

● Um jogo de canetas hidrocor 12 cores 
(grossa); 

● Uma caixa de giz de cera com 12 cores 
(curto); 

● Um pacote de folhas coloridas - Criativo 
Canson; 

● Um pacote de folhas de desenho A4 
180gr; 

● Um pacote de folhas A4 reciclável; 

● Quatro botões coloridos (tamanho: 
grande); 

● Dois zíperes; 

● Uma camiseta para pintura (tamanho 
adulto – usada); 

● Uma fantasia (usada - para ficar na sala). 

● Popom pequeno colorido (10 unidades) 

 

 
 
MATERIAIS DE USO DIÁRIO 

Estes materiais deverão vir todos os dias 

dentro da mochila! 

● Uma escova de dentes e creme dental –

organizados dentro de um nécessaire; 

● Um pacote de lenço umedecido; 
 

● Um estojo com 2 repartições que deve 
conter: 

o uma cola líquida branca (90 gramas); 

o uma cola bastão; 

 

ITENS PARA O LANCHE 

● Uma lancheira térmica; 

● Uma garrafa térmica; 

● Um guardanapo de tecido para ser 

utilizado durante o lanche. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

LEITURAS SELECIONADAS PARA O ANO 
 

 
 

● Livros da Coleção Gato e Rato  
Na reunião de apresentação, vamos combinar 
os títulos a serem adquiridos. 

 

O livro do segundo semestre será solicitado no 
decorrer do ano! 
 

 
COMBINAÇÕES GERAIS 

● Uniforme identificado (uso obrigatório); 

● Na 1ª semana de aula será 

solicitada a tinta e palitos de picolés. 

● Todos os materiais deverão vir 

identificados com o nome da criança; 

● Não precisa trazer os materiais 

solicitados no 1° dia de aula. 

                          
              

Queridas famílias! 
 

Os materiais listados a seguir devem ser 
coletados conforme a disponibilidade. 

Estes materiais devem ser itens usados que 
seriam direcionados ao descarte. 

Na reunião de pais que ocorrerá no mês de 
março, combinaremos o envio! 

 
MATERIAIS REAIS 

 

● Panelas de alumínio; 
● Utensílios de cozinha (colher, garfo, 

concha, colher de pau, pegador de 
massa...); 

● Eletrônicos (teclados, telefones, 
controles, celulares, notebook...); 

● Eletrodomésticos (ferro de passar, 
batedeira, jarra elétrica, torradeira...); 

● Copos de alumínio, canecas de 
alumínio, garrafas térmicas, chaleira... 

● Argolas de madeira, carretéis de linha, 
retalhos de tecido; rolhas, cápsulas de 
café; 

 

 

Esperamos você, para um ano letivo 

repleto de novas aprendizagens! 

Com carinho, Profes Maternal! 


