
 

LISTA DE MATERIAL - 2020 
 

Maternal I (Idade da criança: à partir de 05 meses) 
 

Todo material de uso  individual  deve ser marcado com o nome da criança 
 
 
ALUNOS NOVATOS: 
☺ 01 pasta sem elástico com grampo 
 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 pacote de lenço umedecido 
☺ 01 pacote de fraldas 
☺ 01 pomada para assaduras 
☺ 01 copinho para água  
 
MANTER NA MOCHILA 
☺ 02 trocas de roupa (frio/calor), par de meias, calcinha/cueca; 
☺ 01 toalhinha de boca com o nome da criança (vem e volta todos os dias) 
 

 
PAPELARIA E OUTROS (USO INDIVIDUAL) 
☺ 01 caixa de giz de cera (grande). Sugerimos enrolar durex em cada um para evitar que se 

quebre facilmente;  
☺ 01 DVD virgem; 
☺ 01 avental de plástico para pintura; 
☺ 01 latinha encapada para colocar o giz de cera; 
☺ 01 bola; 
☺ 01 brinquedinho que a criança goste. 

 
Obs.: Sugerimos que a merenda seja colocada numa vasilha de plástico pequena com tampa 
para que, em caso de a criança não comer tudo, a professora possa guardar o restante. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE MATERIAL - 2020 
 

Maternal II  
Idade da criança: 02 anos completos até 31/03/2020  

 

Todo material de uso  individual  deve ser marcado com o nome da criança 
 
ALUNOS NOVATOS 
☺ 01 pasta sem elástico com grampo  
 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 copinho para tomar água com o nome da criança. 
☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e a pasta (ficará na mochila). 
☺ 01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias). 
☺ Fralda reserva 
☺ 01 peça de jogo americano plastificado para a hora do lanche (vem e volta todos os dias). 
 
USO INDIVIDUAL (será devolvido no final do ano) 
☺ 01 caixa de giz de cera (grande). Sugerimos enrolar durex em cada um para evitar que se quebre 
facilmente.  
☺ 01 tubo de cola branca de 90g; 
☺ 01 jogo de pincel atômico; 
☺ 01 DVD virgem; 
☺ 01 avental infantil de plástico para pintura (com nome); 
☺ 01 aquarela 12 cores; 
☺ 01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura; 
☺ 01 pasta de papel com grampo; 

 
USO COLETIVO 
☺ 01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada); 
☺ 01 vidro de tinta para tecido; 
☺ 01 rolo de fita crepe (uma fina ou larga); 
☺ 01 jogo de cola colorida; 
☺ 01 pincel para pintura nº20; 
☺ 01 pacote de canudinho dobrável (com 100 unidades) 
☺ 01 pacote de olhos que mexem (médio ou grande) 
☺ 02 vidros de anilina líquida (mesma cor para fazer massinha de modelar) 
☺ 01 pacote de trigo sem fermento (para fazer massinha de modelar) 
☺ 01 embalagem de pedra hume (usada para fazer massinha de modelar) 
☺ 01 novelo de lã 
☺ 01 bola. 
☺ 01 tinta Acripuff (tinta para tecido expansível). 
☺ 01 jogo pedagógico próprio para a idade (Ex: blocos de madeira, formas geométricas, lego com peças 
maiores) 
☺ 01 caixa de algodão pequena; 
☺ 01 caixa de cotonete; 
☺ 01 pacote de palito de picolé colorido; 
☺ 01 revista velha; 
☺ 01 pacote de balão São Roque Imperial (BRANCO); 
☺ 01 folha de papel laminado (dourado ou prata). 
 
MANTER NA MOCHILA 
A mochila de uso diário da criança deverá conter 01 short, 01 blusinha, 01 calcinha ou cueca, chinelo ou 
sandália, lenço umedecido e pomada (se utilizar). 

 
 

 



 

LISTA DE MATERIAL - 2020 
 

 
Maternal III  

Idade da criança: 03 anos completos até 31/03/2020  
 

Todo material de uso  individual  deve ser marcado com o nome da criança 
 
ALUNOS NOVATOS 

☺ 01 pasta sem elástico com grampo  
 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 copinho para tomar água com o nome da criança (o copinho deverá permanecer na escola). 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e o creme dental (ficará na escola). 
☺ 01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias). 
 
USO INDIVIDUAL (será devolvido no final do ano) 

☺ 01 pasta com elástico de plástico (cor azul); 
☺ 01 caixa de giz de cera (grande SEM SER JUMBO). Sugerimos enrolar durex em cada um para 

evitar que se quebre facilmente. Obs: A qualidade do lápis interfere no trabalho da criança. 
☺ 02 tubos de cola branca de 90g; 
☺ 01 DVD virgem; 
☺ 01 lápis de escrever tipo jumbo; 
☺ 01 lápis HB nº 02 
☺ 01 Borracha; 
☺ 01 tesoura sem ponta; 
☺ 01 caixa de lápis de cor (12 cores); 
☺ 01 caderno sem pauta capa dura (96 folhas); 
☺ 01 avental infantil de plástico para pintura; 
☺ 01 latinha encapada na cor AZUL para colocar o giz de cera; 
☺ 01 bolsinha para colocar  lápis de cor, lápis preto, borracha; 
☺ 01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura – PODE 

USAR A DO ANO ANTERIOR; 
☺ 02 metros de fita acetinada (02 cm de largura – COR VIVA); 
☺ 50 cm de tecido colorido ou estampado; 
☺ 50 centímetros de americano cru. 

 
USO COLETIVO 

☺ 04 folhas de colorset (cores diferentes); 
☺ 01 folha de celofane azul; 
☺ 01 pacote de balão São Roque Imperial (VERMELHO); 
☺ 02 folhas de cartão (cores diferentes); 
☺ 02 folhas de EVA estampado ou atoalhado; 
☺ 02 vidros de tinta para tecido (cores diferentes); 
☺ 01 aquarela; 
☺ 01 pacote de palito de picolé (vermelho, amarelo ou verde); 
☺ 04 vidros de anilina líquida; 
☺ 02 tubos de brilho color (furta-cor); 
☺ 01 pincel para pintura nº20 e 01 pincel nº 6; 
☺ 01 bola; 
☺ 01 brinquedo (boneca, carrinho, ursinho, violão ou outro de preferência da criança); 
☺ 02 pacotes de farinha de trigo sem fermento para a confecção da massinha de modelar. 
☺ 02 caixas pedra hume para a confecção de massinha de modelar; 
☺ 01 pacote de olhos que mexem (pequeno); 
☺ 03 bastões de cola quente (fino); 
☺  01 rolo de barbante; 
☺ 01 livrinho de história infantil para ficar no cantinho de leitura da sala. 

 
MANTER NA MOCHILA 
A mochila de uso diário da criança deverá conter 01 short, 01 blusinha, 01 calcinha ou cueca. 



 

LISTA DE MATERIAL - 2020 
 

1º Período  
04 anos completos até 31/03/2020  

 

Todo material de uso  individual  deve ser marcado com o nome da criança 
ALUNOS NOVATOS 

☺ 01 pasta sem elástico com grampo  
 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 copinho para tomar água com o nome da criança (o copinho deverá permanecer na 
escola). 
☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e o creme dental (ficará na 
mochila). 
☺ 01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias). 

 

USO INDIVIDUAL 
☺ 01 jogo de pincel atômico – 12 cores; 
☺ 01 caderno sem pauta de 96 folhas; 
☺ 01 caderno com pauta de 96 folhas; 
☺ 01 tesoura com ponta arredondada  de boa qualidade(com o nome da criança); 
☺ 01 pasta com elástico de plástico cor amarela (com nome da criança); 
☺ 01 caixa grande de giz de cera (com o nome da criança).  
☺ 03 lápis preto nº 02 (com nome da criança); 
☺ 02 borrachas (brancas e macias); 
☺ 01 apontador; 
☺ 01 caixa de lápis de cor com 24 ou 36 cores grande (com nome da criança); 
☺ 01 bolsinha grande com duas repartições (para lápis preto, lápis de cor, borracha e apontador); 
☺ 03 tubos de cola branca de 90 ml; 
☺ 01 DVD virgem 
☺ 01 avental para pintura; 
☺ 01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura – PODE 

USAR A DO ANO ANTERIOR; 

 
USO COLETIVO 

☺ 02 folhas de cartolina brancas; 
☺ 04 folhas de colorset (cores diferentes); 
☺ 02 folhas de EVA com glitter; 
☺ 04 folhas de cartão (cores diferentes); 
☺ 02 folhas de fantasia (cores vivas); 
☺ 02 vidros de tinta acrilex para tecido (cores variadas); 
☺ 01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada); 
☺ 01 lã; 
☺ 01 pacote de palito de picolé (colorido); 
☺ 01 pacote de olhos que mexem (médio) 
☺ 03 bastões de cola quente (fino) 
☺ 01 jogo pedagógico; 
☺ 01 pacote de farinha de trigo sem fermento para a confecção da massinha de modelar; 
☺ 01 livrinho de história infantil para ficar no cantinho de leitura da sala. 
☺ 03 folhas de celofane (cores variadas); 
☺ 01 pedra hume; 
☺ 01 anilina; 
☺ 01 pacote de balão São Roque Imperial (AZUL); 
☺ 01 jogo de cola colorida. 

 
 
 



 

LISTA DE MATERIAL - 2020 
 

2º Período  
05 anos completos até 31/03/2020  

 
Todo material de uso  individual  deve ser marcado com o nome da criança 

 
ALUNOS NOVATOS 

☺ 01 pasta sem elástico com grampo  
 
MATERIAL DE HIGIENE (identificado) 
☺ 01 copinho para tomar água com o nome da criança (o copinho deverá permanecer na 
escola). 
☺ 01 escova de dentes 
☺ 01 creme dental 
☺ 01 bolsinha ou caixinha de plástico para armazenar a escova e o creme dental (ficará na 
escola). 
☺ 01 toalha de mão com o nome da criança para enxugar as mãos (vem e volta todos os dias). 

 
USO INDIVIDUAL 

☺ 03 cadernos grandes com pauta (brochurão com as linhas bem visíveis);  
☺ 01 tesoura com ponta arredondada de boa qualidade; 
☺ 05 lápis preto nº 02 (com nome da criança); 
☺ 03 borrachas (brancas e macias); 
☺ 01 jogo de canetinhas – 12 cores; 
☺ 01 caixa de lápis de cor grande (com nome da criança em cada lápis); 
☺ 01 bolsinha de lápis (para lápis preto, de cor, borracha, não trazer estojo). 
☺ 01 DVD virgem; 
☺ 02 tubos de cola (90g) com o nome da criança; 
☺ 03 bastões de cola quente 
☺ 01 camisa velha da mamãe ou do papai – para pintura; 
☺ 01 pasta polionda (qualquer cor lisa) com alça (modelo maleta) para projeto de Literatura – 

PODERÁ USAR A DO ANO ANTERIOR. 
 
 

USO COLETIVO 
☺ 02 folhas de colorset (cores diferentes); 
☺ 02 folhas de cartão (cores diferentes); 
☺ 01 folha de EVA liso (cores diferentes e vivas); 
☺ 01 folha de EVA estampado ou atoalhado; 
☺ 01 brinquedo (boneca, carrinho, ursinho, violão ou outro de preferência da criança); 
☺ 01 kit de tinta guache 06 cores (15 ml cada); 
☺ 01 pacote de trigo (para fazer massinha de modelar); 
☺ 02 embalagens de pedra hume para a confecção da massinha de modelar; 
☺ 03 anilinas líquidas (cores diferentes) para confecção de massinha; 
☺ 01 embalagem de pregadores de roupa de madeira fino; 
☺ 01 pacote de palito de picolé (colorido); 
☺ 01 pacote de balão São Roque Imperial (DOURADO); 
☺ 01 livrinho de história infantil para ficar no cantinho de leitura da sala. 

 
 


