
 

 

 

 

 

 

 

Lista de material 2019 – Maternal   II 
Escrita  - Desenho  -  Pintura 
01 tubo de cola líquida grande. 
02 tubos de cola bastão grande. 
01 caixa de cola colorida. 
03 caixas de massa de modelar. 
01 pincel brochinha. 
01 rolo para pintura pequeno. 
01 bloco de papel Canson A3 
01 bloco de papel Canson A4 
300 folhas de sulfite branco ou reciclado. 
05 folhas de papel Kraft ( Pardo) 
01 folha de papel criative 
01 bloco de papel de foto. 
03 refis de cola quente grosso. 
02 canetas retro projetor. 
Tinta guache 01 azul, 01 vermelho e 01 amarelo. 
01 álcool em gel 500g. 
02 pacotes de perfex. 
01 esponja de louça. 
 
Arte e Sucata 
05 plásticos tamanho ofício grosso. 
01 pacote de algodão bolinha 
01 pacote de areia colorida. 
03 potes de anelina : vermelho, amarelo e azul. 
01 avental para pintura. 
01 pacote de palito de sorvete colorido. 
02 lixas de espessura grossa. 
 
Brinquedos e livros 
01 livro infantil para a faixa etária de 1 a 2 anos de 
preferência capa dura. 
01 pacote de monta tudo ( peças grandes para 
crianças de 1 a 2 anos). 
01 brinquedo musical ( tambor, flauta, pandeiro ou 
violão etc). 
01 Kit de brinquedo ( profissões). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
Observações 
 

 

 Solicitamos que identifiquem todos os itens 
com o nome do aluno(a), pois não nos 
responsabilizamos pelos materiais que 
estiverem sem nome e a turma. 
 

 Sugestão: trazer todos os dias garrafinha de 
água ou squeeze. 
 

 Outros materiais serão pedidos no decorrer 
do ano de 2019, esperamos poder contar com 
as solicitações. 
                                                                                             
                                                                                        
 

 
 
 

 

 

 

 Volta às aulas para os alunos novos: 

04/02/2019. 

 

 Volta às aulas para os alunos veteranos: 

05/02/2019. 

 Volta às aulas para alunos do integral:  21/01. 

 

 

 Trazer os materiais no dia que se iniciam às 

aulas. 
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