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Lista de Material – 2021 

Maternal 

 

Observações: 

- Todo o material deverá conter o nome do aluno. 

- Os materiais deverão ser entregues do dia 20/01/2021 ao dia 22/01/2021. 

- Sempre manter uma troca de roupa dentro da mochila, no verão (calcinha, cueca, camiseta, shorts) e no 
inverno (calça comprida, blusa de moletom, tênis e meia). Todo uniforme deverá conter o nome do aluno. 

 

 

Não receberemos material escolar no 1º dia de aula. Nossa atenção será exclusiva aos alunos. 

- A sacola de higiene deverá vir com o aluno no 1º dia de aula 

01 maleta polionda ou a bolsa de tarefa do Colégio, 

vendida na secretaria 

02 pastas de cartolina laranja com grampo   

01 pasta polionda com elástico vermelha (5,5 cm)  

01 caixa de lápis 6 cores Jumbo triangular  

01 estojo pequeno 

01 apontador plástico para lápis Jumbo  

01 caixa com gizão de cera (6 cores) 

01 caixa cola colorida (6 cores) 

02 massas de modelar no pote (Soft 150 g.) 

01 revista para recortar 

01 livro de história 

01 brinquedo pedagógico grande (compatível com a 

idade da criança) 

OBS.: não enviar brinquedo de E.V.A. e de 

papel/papelão 

300 folhas de papel sulfite branco (A4) 

02 placas de E.V.A. 60 X 40 cm - 2 mm.- pink 

02 placas de E.V.A 60 X 40cm - 2 mm- preto 

01 placa de E.V.A glitter branco 

03 metros de TNT – amarelo 

10 bastões de cola quente fino 

01 pacote de bexigas (nº 9) 

02 folhas de papel crepom amarelo e branco 

01 durex 

01 pacote de palito de algodão 

02 folhas de papel color-set amarelo   

01 bloco de canson A3  

01 pacote de suporte de bexiga (10uni.) 

01 avental ou camiseta usada para pintura 

 

 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

 

01 sabonete líquido com nome  

01 escova de dente com nome 

01 creme dental com nome 

01 caneca plástica com nome 

01 toalhinha de mão com o nome bordado 

01 escova ou pente para cabelo com nome 

02 caixas de lenço de papel  
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