
 

 
LISTA DE MATERIAIS 2020 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 
 

Quantidade Material Solicitado 

01 Pote plástico organizador retangular ( médio-3,0 litros ) 

01 Caixas de giz de cera grosso e curto 

01 Caixa de lápis de cor Jumbo 

01 Rolinho de espuma pequeno para pintura 

01 Pincel chato nº 18 

01 Pote de tinta guache 250 ml (Cores promárias) 

02 Caixas de cola colorida (6 cores) 

01 Pacote de prendedores de madeira 

02 Tubo de cola branca 110 g 

02 Tubos de cola gliter 

02 lixas 

04 Caixas de massa de modelar soft  (12 cores) 

02 metros de TNT 

02 metros de tule 

02 Folhas de EVA (1 comum e 1 com gliter) 

01 Pacote de palitos de picolé 

01 Pacotes de balões coloridos nº 10 

01 Pasta plástica para folhas tamanho A3 (para trabalhos artísticos) 

01 Avental para pintura ou camiseta 

01 fantasia 

01 Pote de lantejoulas grandes 

01 Pote de gliter  

01 Folha de papel celofane 

01 Folha de papel crepon 

01 Folha de papel laminado 

02 Pacotes de papel canson colorido 

02 Pacotes de folha lumicolor coloridas tamanho A4 

01 Metro de tecido de algodão cru 

50 Folhas de desenho gramatura 180 gr tamanho A3 cor branca 

50 Folhas de desenho gramatura 180gr tamanho A4 cor branca 

01 Caneta permanente cor preta 2.0 

01 Brinquedo usado (adequado para a faixa etária) 

01 Jogo pedagógico usado (adequado à faixa etária) 

01 Foto individual atual da criança (tamanho 10x15) 

01 Foto da família atual (tamanho 10x15) 

01 Toalha ou jogo americano de tecido para lanche e almoço ou janta (com nome) 

01 Prato inox (com nome) 

01 Copo inox (com nome) 

01 Colher de metal para refeições (com nome) 

01 Pacote de lenços umedecidos (para ficar na escola no pote do aluno – caixa 

organizadora) 

01 Pacote de fraldas descartáveis (para ficar na escola no pote do aluno – caixa 

organizadora) 

02 Livros de Literatura infantil por trimestre (a ser solicitado via agenda pela professora 

em datas específicas) 



 

 

Observações importantes: 

 Todos os materiais solicitados são para realização de atividades pedagógicas e devem vir 

identificados com nome da criança. 

 Durante o decorrer do calendário letivo, poderão ser solicitados materiais específicos que 

visam atividades voltadas para exposições artísticas e/ou projetos de pesquisas. 

 - Os materiais deverão ser entregues para a professora até o dia 15/03 em embalagem fechada 

(sacola ou caixa) e identificada com nome e turma da criança para devida organização e revisão 

pela professora. 

 Trazer diariamente na mochila uma garrafa de água individual e uma toalha de higiene 

pequena.  

 O uso diário do uniforme escolar é obrigatório 

 É obrigatório o envio diário da agenda escolar para comunicação entre  família e escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA INFANTIL 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE 

2 Livros que serão solicitados 
via agenda 

2 Livros que serão solicitados 
via agenda 

1 - Livro a ser adotado durante a 
Feira do Livro do Colégio 

(Setembro/2020) 
 

1 - Feira do Livro de Porto Alegre 
(Outubro/2020) 


