
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL 

LISTA DE MATERIAL E INFORMAÇÕES – ANO 2022 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
1. Os materiais e as sacolas com os materiais deverão estar identificados com o nome

completo da criança. É indispensável!
2. Os materiais listados abaixo deverão ser entregues IMPRETERIVELMENTE no dia 16 de

fevereiro de 2022, das 7h30min às 11h30min, no Acesso 3.
3. No dia 17 de fevereiro, ocorrerá uma reunião online com os pais da Educação Infantil do

MATERNAL, às 17h. Posteriormente será enviado o link da reunião para o e-mail do
responsável.

4. As marcas solicitadas devem-se à qualidade do produto; porém, trata-se de sugestão, e
não de obrigatoriedade.

5. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
6. Pedimos especial atenção à mochila da criança, buscando adquirir modelos simples e

leves.
7. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano.
8. Os materiais para uso em sala de aula ficarão disponíveis no colégio para que a professora

possa repor os materiais de uso diário da criança.

MATERIAL DE USO DIÁRIO (FICARÁ NA ESCOLA E DEVERÁ SER REPOSTO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA PROFESSORA) 

• 01 caixa organizadora com tampa de 7 litros, preferencialmente nas medidas de
31X21X14cm

• 01 pacote de lenços umedecidos

• 01 pomada de assadura (caso a criança use)

• 10 fraldas

• 01 chupeta reserva, com o porta-chupeta individual (caso a criança use)

MATERIAL DE USO DIÁRIO (DEVE SER TRAZIDO NA MOCHILA) 

• 02 mudas de roupas completas (inclusive calcinha/cueca e meias)

• 01 tênis reserva

• 01 guardanapo de pano para o lanche (identificado com o nome da criança)

• 01 toalha para higiene identificada

• 01 garrafa de água identifica

MATERIAL PEDAGÓGICO USO EM SALA DE AULA 

• 50 folhas A3 brancas 120g

• 01 pasta plástica fina com aba e elástico (para folhas tamanho A4)

• 02 blocos coloridos criativos 120g A4 (marca sugerida: Canson)

• 01 bloco colorido criativo 120g A3 (marca sugerida: Canson)

• 01 pacote de folhas de ofício A4 210mm x 75g/m2 (marca sugerida: Chamex)

• 01 pacote de folhas de papel sulfite A4 120g (desenho)

• 01 pacote de folhas de papel sulfite colorido 05 cores A4 75g

• 01 cartolina grande 180g



• 02 rolinhos de papel crepom – qualquer cor

• 01 metro de papel pardo

• 01 caixa de cola colorida com 6 cores 23g (marca sugerida: Acrilex)
• 03 caixas de massa de modelar soft 12 cores

• 01 caixa de giz de cera longo/bastão 110g (marca sugerida: Acrilex)

• 01 conjunto de canetas hidrográficas com 12 cores ponta grossa (Jumbo)

• 02 colas (líquidas) 90gr

• 02 potes de tinta guache (500ml)

• 01 tinta de tecido 37ml

• 01 caixa de tinta guache neon (6 cores)

• 01 rolinho pequeno para pintura

• 01 pincel chato nº 10

• 01 esponja (banho ou de lava louça)

• Meio metro de tecido estampado

• 01 folha de lixa espessura média

• 01 fantasia (pode ser usada, para deixar na escola)

• 01 caneta permanente (preta, azul ou vermelha)

• 01 avental ou camiseta grande de tecido para pintura

• 01 revista velha para recorte

• 01 acessório para brincar com massinha (rolinhos, espátulas,
forminhas, etc)

• 01 rolo de papel alumínio 4mX45cm


