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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

Ano letivo: 2017 – Série: MATERNAL 

 

OBSERVAÇÕES: 

 INÍCIO DAS AULAS: 30/01/2017. 

 MANDAR O MATERIAL SOMENTE QUANDO A PROFESSORA SOLICITAR. 

 MANDAR OS PAPÉIS ABERTOS OU EM UM SÓ PACOTE. 

 OUTROS MATERIAIS PODERÃO SER PEDIDOS NO DECORRER DO ANO. 

 COLOCAR O NOME DO ALUNO NO MATERIAL. 
 
 

ESCRITA / DESENHO / PINTURA   

1 pote de tinta guache de 250 ml (laranja) 

Sugestão: Acrilex 

1 pote de guache 250 ml (marrom)  

Sugestão: Acrilex 

2 potes de massa de modelar soft 500g 

Sugestão: Acrilex 

2 caixas de gizão de cera 

1 caneta retroprojetor preta – Sugestão: Pilot 

1 caixa de guache com 12 potes coloridos 

Sugestão: Acrilex ou Faber 

 

OUTROS 

2 rolinhos de etiqueta – G2 

1 foto da família (pai, mãe e irmãos) 

1 fita adesiva transparente 

 

PAPÉIS 

2 placas de E.V.A (roxo) 

2 placas de E.V.A com gliter (prata) 

2 folha de papel paraná (fino) 

1 pacote de papel filipinho cards 

100 folhas de papel sulfite branco 

4 folhas de cartolina colorida 

4 folhas de papel crepom (amarelas) 

2 placas de E.V.A (marrom) 

 

ARTES 

50 cm de feltro (vermelho) 

50 cm de feltro (verde) 

1 pacote de palito de sorvete 

1 lástex 

1 rolo pequeno de barbante colorido 

10 botões (grande) 

1 tubo de cola cascolar (rotulo vermelho) 

2 colas tek Bond nº2 

2 tubos de cola para E.V.A 

1 pincel tigre 815 nº22 

2 trinchas 

1 camiseta branca dois números maiores 

para substituir o avental 

1 pacote de prato de plástico para bolo com 

10 unidades (branco) 

1 pacote de prato de papelão médio (0,5) 

3 metros de TNT (cru) 

1 metro de algodão cru 

1 metro de feltro preto 

1 tinta acrílica decorativa branca 

Tela 30x50 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE 

4 caixas de lenço de papel (grande) 

1 pacote de guardanapo 

1 escova de dente com protetor (com  

nome da criança) 

1 creme dental 

 
 
 
 
 
 
 
 


