
 

 

                                                   LISTA DE MATERIAL - 2020 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL I 

Qta Descrição Qta Descrição 

3 Bastões de refil de cola quente 3 Folha de papel crepom liso 

1 Bloco de papel canson A3 2 Folhas de EVA – Preto e Marrom 

2 Caixa de giz de cera 6 cores – grosso e grande 1 Folhas de papel cartão (cores variadas) 

2 Caixa de tinta guache lavável 6 cores 1 Lantejoulas grandes 

3 
Caixas de massa de modelar atóxica 12 cores 
(Sugestão: UTI Guti) 

1 
Livros de histórias infantis (pano ou 
borracha) 

1 Camiseta (usada) para pintura 1 Pacote de algodão em bolinhas (branco) 

1 Cola branca líquida tubo 90 g 2 Pacote de Lumi Paper 

2 Cola em bastão grande 1 Pacote de Olhos móveis (pequeno) 

1 Cola glitter 1 Pacote Folhas papel sulfite A3 (branco) 

4 Envelopes pardo tamanho A3 1 Palito de sorvete 

2 Esponja (furadinha – para pintura) 1 Papel color set decorado 

1 Fita dupla face 1 Pincel brocha 

2 Folha de papel color set (cor variada) 1 Pincel chato nº 10 

    

 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

Quantidades Descrição 

2 Caixas de lenço de papel 

1 Caneca com alça para escovação 

1 Creme dental 

1 Escova de dentes 

3 Lenços umedecidos 

1 Pente ou escova de cabelo 

1 Saco de tecido ou nécessaire para guardar o material de higiene 

1 Squeeze 

1 Toalhinha de mão (identificada com nome) 

 
 

PARA ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL, ALÉM DO MATERIAL ACIMA: 
Quantidades Descrição 

1 Cobertor ou manta tamanho berço* 

1 Fronha* 

1 Jogo de lençol com elástico tamanho de berço* 

1 Travesseiro pequeno* 

 
(*) Esses itens deverão ser enviados na 2ª feira; serão devolvidos na 6ª feira para serem lavados. 
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados com nome e ano/etapa do (a) aluno (a) e repostos ao 
acabar. 
Na mochila enviar diariamente uma troca de roupa identificada com nome do (a) aluno (a).           
Enviar diariamente sacolas plásticas para armazenar as roupas trocadas. 
Os materiais de higiene pessoal para reposição serão solicitados conforme a necessidade. 


