
LISTA DE MATERIAL – 2017 

Maternal 
Prezados pais,  
 Segue abaixo a lista de material ESCOLAR, que será utilizado no 
ano de 2017. 

1- TODO material ESCOLAR deverá ser encapado (plástico 
transparente) e etiquetado, preenchido com o nome do (a) aluno 
(a), ano e período; 

2- O UNIFORME do(a) aluno(a) deverá ser identificado com nome: 
calça ou bermuda jeans, nas cores azul ou preta e a camiseta da 
escola à venda na cantina do Colégio. Não serão permitidas 
bermudas estampadas e saias. 

Atenciosamente, 
Coordenação da Educação Infantil 

 
LISTA DE MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO 
Dia 24/01/2017 (terça-feira) das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
16h00.  
OBS.: PARA FACILITAR O TRABALHO, GOSTARÍAMOS QUE ESSA ORDEM FOSSE 
SEGUIDA RIGOROSAMENTE. OS MATERIAS DEVERÃO ESTAR ETIQUETADOS E 
GUARDADOS NA CAIXA/PASTA ORGANIZADORA. POR FAVOR, NÃO ENVIE 
ESTE MATERIAL NO 1º DIA DE AULA. 
 
MATERIAL DE ESCRITA DESENHO E PINTURA  
01 Livro Paradidático (título livre/faixa etária de 3 anos). 
01 Brinquedo FAZ–DE-CONTA (carrinho, boneca, bichinho de pelúcia, 
etc.)acervo da criança, 01 Kit panelinhas (meninas) e 01 kit 
ferramentas (meninos); 
01 Balde para parquinho; 
01 Brinquedo de encaixe, peças grandes; 
01 Bloco de cartonado colorido 30 fls. Filipinoou CreativePaper 
01 Estojo de lápis de cor jumbo com 12 lápis (Mapet); 
01 Estojo de canetinhashidrocor jumbo com 12 cores  

01 Estojo de giz de cera com 12 cores (Mapet) 
01 Estojo de cola colorida com 06 cores 
01 pasta polionda fina amarela. 
04 Envelopes Kraft (41 x 31)pardo 
01 Folha de E.V.A atóxico(40 x 60) 
05 folhas de papel laminado (azul, amarelo, rosa, verde, vermelho); 
01 fita crepe 
01 fita larga transparente 
03 Potes de massa de modelar 500 gr.(base de amido) 
01 Cartelas de auto-adesivo (motivo bichinho)  
02 Lixas d’água 
01 Tesoura escolar em aço inoxidável com nome gravado 
02 Revistas para recorte 
01 Caneca personalizada com nome gravado 
01 Escova de Dente, 01 creme dental (sem flúor) com nome gravado e 
capa para guardar  
01 avental ou camiseta velha com nome 
02 potes de tinta guache 250 ml (branca e azul) 
01 tubo de cola de 90 gr 
01 Pincel tipo brocha 
01 pacote de lantejoulas 
01 pacote de gliter 
01 pano Perfex 
01 lápis grafite jumbo 
01 apontador jumbo 
01 borracha 
10 sacos de presente grande 
MATERIAL DE ARTE 
02 Frascos de tinta acrílica (amarelo e vermelho) 
02 Bloco de desenho CansonA-3 (20 folhas)  
01 bloco de CreativePaper com 8 cores 
01 tinta guache 250 ml vermelha 
01 pasta polionda 20 mm verde 
02 folhas de EVA 
01 bloco de argila 
OBS.: A agenda será entregue no começo das aulas. 
 



 


