
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 1º SEMESTRE 
 MATERNAL II - EDUCAÇÃO INFANTIL 

01 Aquarela  
01 Balões cores sortidas (pacote com 50)  
01 Barbante nº 8 (rolo) 
01 Brinquedo, para brincar em grupo (bonecos, carrinhos, brinquedos de encaixar educativo: casinha, bichinhos, torres, etc.). 

Evitar peças pequenas, enviem preferencialmente peças grandes. 
03 Cartolina branca 
03 Cola Branca - 40 gramas 
01 Cola colorida (c/ 6 cores) (azul, amarela, verde, vermelho, preta, branca) 
01 Cola colorida com gliter (6 cores) (azul, amarela, vermelha, verde, prata, dourado) 
02 Colorset amarelo 
02 Colorset azul 
02 Colorset laranja 
02 Colorset rosa 
02 Colorset verde 
02 Colorset vermelho 
01 Copo com tampa 
01 Durex colorido amarelo 
01 Durex colorido azul 
01 Durex colorido verde 
01 Durex colorido vermelho 
01 Esponja macia (de cozinha) 
01 Fita Adesiva de Papel Crepado  
01 Fita crepe branca 
01 Giz de cera “Meu Primeiro Giz” (6 cores) 
01 Guardanapo de tecido para forrar a mesa do lanche 
02 KitCard (pacote com 24 folhas) 
01 Livro de Literatura: Assim como você, Guido Van Genechten – Editora Saber e Ler 
02 Livros de histórias infantis de boa qualidade literária e indicados à faixa etária das crianças  
02 Lixa grossa Nº 80 
02 Massa de modelar Soft (12 cores) 
01 Palito de picolé (pacote com 100 unidades) 
01 Papel crepom amarelo 
01 Papel crepom azul 
01 Papel crepom branco 
01 Papel crepom laranja 
01 Papel crepom rosa 
01 Papel crepom verde  
01 Papel crepom vermelho 
02 Papel gramatura 180 g/m2 Branco (pacote com 50 folhas) 
02 Papel pardo 
01 Pasta de plástico com aba, elástico e alça 
01 Pincel 815-14 
01 Pintura a dedo (6 cores) 
05 Pratinhos de papelão Nº 4 (todo de papelão)  
01 Revista de história em quadrinhos (infantil) 
01 Revista usada (em bom estado), com gravuras coloridas  
01 Tempera guache Fantasia Glítter (6 cores) 
01 Tempera guache Fantasia Metallic (6 cores) 
01 Tempera guache Neon (6 cores) 
01 Tinta confetti (6 cores)  
 



 

 

Trazer para ficar no Colégio: 

 

          

              

 

                

 

 

04 fraldas descartáveis 
     Lenços descartáveis 
     Pomada para assadura 
 

01 pote de plástico, com tampa, com as medidas abaixo ou um pouco menor (com nome)  (o pote será colocado no 
escaninho da criança) 
 

 

 

01 avental para ser usado nas aulas de artes 
- Cor: verde-bandeira (tonalidade padrão AC).  
- Tecido: brim, popeline, tergal ou malha.  
- Corte: amplo (que passe a cabeça sem dificuldade).  
- Tira com elástico (4 cm) revestido com o tecido.  
- Bolso com o nome bordado ou pintado em vermelho.  
- Aberto nas laterais, fechado apenas nos lados com a tira de 4 cm. 
 

OBSERVAÇÕES:  
 MARCAR TODO O MATERIAL COM O NOME DA CRIANÇA 
 O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO 
 INÍCIO DAS AULAS: 07 DE FEVEREIRO DE 2022, segunda-feira. 
 HORÁRIO DE AULAS: das 13h às 17h30 
 SUGESTÕES DE TÍTULOS DE LIVROS NO SITE 

 
 

 

 
Dia: 04/02/2022, sexta-feira, Encontro Família & Academia, às 13h30, no Auditório Arnaldo Janssen.  

Favor trazer, neste dia, o material completo das crianças e entregar na sala de aula às 13h.  

Para facilitar a ADAPTAÇÃO das crianças do Maternal II, teremos um horário especial, durante a primeira semana de aula. 

De 07 a 11/02/2022: 13h às 15h45. 

De acordo com a adaptação da turma, organizaremos e divulgaremos os horários das semanas seguintes. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE MOCHILA DE CARRINHO. 

Marcar cada peça com o nome da criança, com caneta própria para tecido, e colocá-las 
dentro de um saquinho, também identificado. 

Colocar dentro de uma “necessaire com nome”.                                                     

Esse kit será levado para casa nas sextas-feiras e devolvido na segunda-feira seguinte. 

Marcar cada peça com o nome da criança. 

02 bermudas  
02 camisetas 

01 creme dental                      
01 escova de dente 

01 lençol  
01 travesseiro pequeno          
01 fronha 
01 colcha para cobrir 
 

16 cm 

8 cm 

28 cm 

 

Nome: 


