
 
 
 

Lista de Materiais 2020 – Maternal B (Educação Infantil) 
 

01 copo plástico para o lanche com tampa 
01 garfo médio de inox (identificado com marcador permanente) 
01 prato de plástico para o lanche, sem divisórias 
01 caixa de lápis de cor JUMBO (6 cores)  
01 caixa de giz de cera (grosso – 06 cores) 
02 caixas de massa de modelar (12 cores) 
01 jogo de canetinhas (vai e vem/ponta que não afunda) 
01 tubo de cola dimensional branca 
01 tubo de cola dimensional colorida 
01 tubo de cola glitter  
01 pote de glitter, pequeno e na cor desejada 
01 pacote de lantejoulas  
02 folhas de papel celofane (vermelha) 
02 papéis crepom (azul/branco) 
02 metros de plástico adesivo contact transparente 
01 pasta polionda com aba e elástico 
06 pastas plásticas para folha A4 com grampo (para portifólios trimestrais) 
50 folhas de papel 60K brancas 
01 bloco de argila 
03 cartolinas brancas 
01 resma de papel A4 (500 fls) 
05 folhas de E.V.A (preto/branco/rosa/lilás/marrom/verde/vermelho/amarelo) 
01 camiseta grande (que possa ser usada para proteger a roupa nas atividades com tinta) 
01 brinquedo individual a escolher (boneca/carrinho/fazendinha/panelinha) – devidamente 
identificado com tinta não removível. Ao final do ano, o brinquedo será devolvido, no estado 
que se encontra 
01 instrumento musical de SOPRO para aulas de música (EXCETO FLAUTA) – devidamente 
identificado com tinta não removível. Ao final do ano, o instrumento será devolvido, no estado 
que se encontra 
 
 

Materiais de uso diário (deverão permanecer na mochila diariamente) 
• 01 toalha para lanche com nome bordado ou pintado 
• 01 muda de roupa identificada 
• 01 calçado reserva 
• 01 pacote de lenço umedecido 
• 03 a 04 fraldas descartáveis (indispensável) 
• 01 repelente para ser aplicado em horário de parque 
• 01 pomada para assaduras 

 
Observações: 

• Todos os materiais devem ser devidamente identificados (nome e turma do aluno). 
• Entregar os materiais de 20 a 30/01/2020. 
• Destacar na sacola, o material que porventura faltou adquirir.  
• O uniforme deverá ser identificado com o nome do aluno para evitar perdas e será 

exigido a partir do 1º dia de aula. 
 


