LISTA DE MATERIAL – MATERNAL BABY (crianças
menores de 1 ano) – PARA 2022
1 foto da criança

1 garrafinha para beber água

100 folhas de sulfite 60
(encadernadas)

1m de TNT

2 folhas de EVA (cores diferentes)

1 toalha pequena (lavabo)

1kg de farinha de trigo (para
confeccionar massinha de modelar
caseira)

7 refil de cola quente (uso do
professor, confecção de
trabalhos/brinquedos)

Caixa de camisa

1 tubo de cola branca

1 camiseta grande velha para pintura
(de preferência manga comprida)

1 carrinho OU boneca

1 pote de têmpera (qualquer cor)

Animais de borracha

1 pacote de palito de picolé

1 caixa de giz de cera grosso/grande

2 folha de EVA gliter

SUCATAS: (lã, fitas, botões,
tampinhas, etc...)

1 pacote de folhas coloridas (papel
canson)

2 m de feltro

1 pote pequeno de tinta para tecido

1 caixa de massinha de modelar

OBS: Todo o material deverá estar identificado e completo e ser entregue na até
dia 10 de Março de 2022. Em caso de desistência, após um mês não devolveremos
o material.

Lista de Material Maternal I / 2022
1 foto da criança tamanho postal

1 pacote de algodão

1 pacote de balão

1 pacote de prendedor de roupa

1 livro de história capa dura

1 copo com tampa

1 estojo de canetões grossos

1 escova para cabelo

100 folhas de sulfite 60

1 escova de dente / creme dental

2 folhas de EVA ( cores diferentes)

1 toalha pequena ( lavabo)

1 kg de farinha de trigo ( para
confeccionar massa de modelar
caseira)

50 folhas sulfite finas

1 pasta com plásticos (mínimo 30
saquinhos)

2 tubos de cola branca (grande)

1 camiseta grande velha para pintura
(de preferência manga comprida)

1 carrinho ou boneca

1 pote de têmpera ( qualquer cor)

1 anilina comestível

1 pincel n°16

1 folha de papel crepon

1 folha de EVA gliter

1m de TNT

1 m de feltro

1 folha de papel laminado

1 cola alto relevo

Animais de borracha

7 refil de cola quente

1 folha de papel celofane

1 rolo de espuma pequeno para
pintura

Sucatas pequenas (botão, fitas, lã, tampinhas,
etc).

1 pacote de folhas coloridas Papel
canson

1 rolo de fita transparente larga

1 tela média para arte (30x30)

1 pacote de palito de picolé

1 bola de isopor média

2 metro de fita mimosa fina (qualquer cor)

1 caixa de massinha de modelar

OBS: Todo o material deverá estar identificado e completo e ser entregue na até
dia 10 de Março de 2022. Em caso de desistência, após um mês não devolveremos
o material.

Lista de Material 2022/ Maternal II
1 jogo pedagógico conforme faixa etária (de boa 1 pacote de lantejoula grande
qualidade)
1 folha de papel camurça

1 pincel n° 12

1 folha papel laminado

1 pasta com plásticos ( mínimo 30 saquinhos)

1 folha de papel crepom

1 lixa de fogão

1 pacote de palito de picolé colorido

1 kg de farinha de trigo

1 tela média para artes (30 X 30)

1 anilina comestível

150 folhas sulfite 60

1 escova de cabelo

1 pacote de papel canson ( folhas coloridas)

1 escova de dente

100 folhas finas A4

1 creme dental

4 tubos de cola (grande)

1 toalha de rosto pequena ( lavabo)

1 pote de tinta têmpera grande (cores variadas) 1 camiseta velha de adulto para pintura (de
preferência manga comprida)
1 estojo de canetões

Sucatas, restos de lã, retalhos, botões

4 folhas de EVA (1 e.v.a de glitter)

1 caixa de camisa

2 tubos de cola relevo

1 pacote de balões

1 fita adesiva larga transparente

1 caixa de lápis de cor

1 pacote de algodão

1 pacote de prendedor de roupa de madeira

2 metros de fita mimosa fina

1 caixa de massinha de modelar

1 carrinho/boneca (médio ou grande)

1 jogo simples de panelinha

1 pacote de cotonete

1 m de feltro

OBS: Todo o material deverá estar identificado e completo e ser entregue
na escola até dia 10 de Março de 2022. Em caso de desistência, após um
mês não devolveremos o material.

Lista de Material 2022/ Maternal III
1 livro de história

12 prendedores de roupa de madeira

1 carrinho e/ou boneca.

1 pacote de lantejoula grande

1 jogo de panelinhas

1 borracha

1 tesoura sem ponta

1 rolo de durex colorido

1 bloco de papel A3

2 m de TNT

1 lápis de escrever

1 caixa de massinha de modelar

2 bolas de isopor (pequena)

1 pacote de algodão

1 folhas papel laminado

1 pasta com plásticos (mínimo 30 saquinhos)

1 folha de papel crepon

1 Jogo Pedagógico ( boa qualidade)

1 pacote de palito de picolé colorido

1 apontador

1 caixa de lápis de cor

Sucatas, restos de lã, retalhos, botões

150 folhas sulfite 60

1 pincel n° 15

1 pacote papel canson ( folhas coloridas)

1 caixa de camisa

100 folhas finas A4

1 estojo

4 tubos de cola (grande)

1 kg de farinha de trigo

1 pote de tinta têmpera grande

1 anilina comestível

1 estojo de canetões

1 escova de cabelo

4 folhas de EVA (1 e.v.a glitter)

1 escova de dente / creme dental

2 tubos de cola relevo

1 toalha de rosto pequena ( lavabo)

1 rolo fita durex larga

1 camiseta velha de manga comprida para
atividades de tinta

8 bastões de silicone fino

1 tela média para arte (30x30)

1 lixa de fogão média

2 metro de fita mimosa fina

1 squeeze (garrafinha para beber água)

1 pacote de balões

1 caixa de cotonetes

1 caixa de giz de quadro negro

1 rolinho pequeno de espuma para pintura

1 pote pequeno de tinta para tecido

1 m de feltro

1 metro de elástico médio

OBS: Todo o material deverá estar identificado e completo e ser entregue na escola até dia
10 de Março de 2022. Em caso de desistência, após um mês não devolveremos o material.

Lista de Material 2022/ Pré I e Pré II
1 foto tamanho postal

1 pacote de algodão

1 boneca ou carrinho ( pequeno Hot Weels ) e
jogo simples de panelinhas

2 metros de elástico

1 jogo educativo conforme faixa etária (
1 pacote de lantejoula grande
madeira ou plástico de encaixe ou montagem de
boa qualidade)
1 tubo de cola colorida

1 metro de feltro

1 lixa de fogão

1 tela média para arte (30x30)

2 blocos de papel A3 (ENCADERNADOS
JUNTOS – totalizando 48 folhas grandes)

1 pacote de balão

1 borracha

1 caixa de massinha de modelar

2 bolas de isopor ( 1 pequena e 1 média)

1 caderno pequeno com linhas

2 folhas papel laminado

2 folhas de papel camurça colorida

2 folhas de papel crepon

1 pincel n°12

1 pacote de palito de picolé colorido

1 rolo de espuma para pintar

1 caixa de lápis de cor

2 lápis de escrever e 1 apontador

100 folhas sulfite 60

1 m de fita mimosa fina

1 pacote papel canson ( folhas coloridas)

1 livro de história

200 folhas finas A4

1 estojo para guardar os lápis, canetões, etc

5 tubos de cola (grande)

1 kg de farinha de trigo

1 pote de tinta têmpera grande(cores variadas)

1 anilina comestível

1 estojo de canetões

1 escova de cabelo

4 folhas de EVA ( 1 glitter)

1 escova de dente / creme dental

1 tubo pequeno de tinta para pintura em tecido

1 toalha de rosto pequena ( lavabo)

1 fita adesiva larga transparente

1 camiseta velha de adulto (de preferência de
manga longa)

8 bastões de silicone fino

2 m de TNT

1 alfabeto móvel

Restos de sucata pequeno (tampinhas, botão,
rolhas, etc)

Prendedor e madeira ( 12 unidades)

1 caixa de camisa

1 novelo de lã

1 squeeze (garrafinha para beber água)

1 revista para recorte

1 caixa de cotonetes

OBS: Todo o material deverá estar identificado e completo e
ser entregue na escola até dia 10 de Março de 2022. Em caso de
desistência, após um mês não devolveremos o material.

