
 

 

LISTA DE MATERIAIS MATERNAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Todo material deverá ser devidamente etiquetado e identificado, sendo entregue no dia 26/01/2018 para a 
professora/auxiliar nos horários 7h10 – 8h30 / 13h00 – 14h30. Nesse dia não haverá aula. 

 A Agenda Escolar será oferecida pelo colégio. 

 Identificar o uniforme com tinta para tecido ou bordar. 
Reunião de Pais para orientações sobre o ano letivo 

Data: 30/01/2018 

Horário: 08h00 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da manhã,  

                      13h30 – responsáveis pelos alunos que estudam no período da tarde.  

Início das aulas: 01/02/2018.  

Materiais para sala de aula 
 

Materiais de uso pessoal 
 

15 Sacos plásticos A4 (com ou sem furo) 

15 Sacos plásticos A3 

1 Pacotes de Lumi Papper. 
2 Tubos de cola líquida lavável de 110gr. 
1 Fitas dupla face 19 x 30. 
1 Caixas de cola colorida com 6 cores 
2 Tintas guaches 250 ml (marrom e verde). 
2 Placas de EVA (laranja e vermelho). 
2 EVA glitter (marrom e roxo). 
1 EVA plush (cinza) 
2 Cartolinas brancas. 
1 Folha de Collor Set (as cores que preferir). 
2 Metros de TNT (a cor que preferir). 
1 Cola glitter (a cor que preferir) 
1 Rolo de fitilho (a cor que preferir). 
1 Tubo de cola bastão 40gr. (para confecção de lembrancinhas e 
painéis). 
1 Folha de papel crepom (a cor que preferir) 
1 Pacote de glitter 100gramas (a cor que preferir). 
1 Rolinho de lastex. 
2 Durex colorido (a cor que preferir). 
1 rolo de fita crepe 19x50 
1 rolo de fita larga transparente 
50 folhas de sulfite A3 branco 
10 folhas de dulfite A3 colorido 
1 rolinho pra pintura 
1 caixa de giz de cera normal (tipo “jumbo”) 
1 esponja 
1 pacote de lantejoula grande (a cor que preferir) 
1 pacote de forminha para doce número 03 (a cor que preferir) 
2 folhas de papel cartão (a cor que preferir) 
1 fita metalóide 15mm (a cor que preferir) 
100 palitos de sorvete 
1 pacote de prendedor 
10 pratinhos de papelão 
1 Bloco de papel criativo tamanho 120g/m² formato 325x235mm 
1 rolo de contact transparente 
1 jogo de canetinha grossa 
1 pasta plástica de elástico fina na cor vermelha – tamanho A4 
1 papel celofane rosa 
1 DVD virgem 
 

1 lancheira contendo um guardanapo 
de pano com nome marcado. 
1 mochila de rodinhas com nome 
(grande/tamanho da pasta vermelha) 
 

 Trazer dentro da mochila 
todos os dias: 

1 sabonete (na saboneteira) 
1 toalha de banho 
1 pente ou escova de cabelo 
1 troca de roupa com o nome da 
criança (não é necessário ser o 
uniforme). 
 

 Os pertences abaixo ficarão 
no colégio: 

1 pacote de fraldas. 
1 tubo de pomada. 
1 garrafinha com bico para água. 
4 caixas de lenço de papel. 
1 pacote de lenço umedecido. 
1 camiseta velha de adulto para fazer 
pinturas. 
 
 
 
 


