
Lista de Material – Ano: 2021  MINI MATERNAL  

01 estojo com giz de cera 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 

   

01 pasta polionda vermelha ou maleta do Colégio    

01 tubo de cola branca (90g)    

150 folhas de papel sulfite (A4) branca Obs: A sacola de higiene deverá vir com o aluno no 

01 pasta polionda vermelha com elástico (largura 6 cm) 1° dia de aula. 

03 bastões de cola quente (grosso) 
01 escova de dente 01 pasta canaleta transparente 
01 creme dental 

01 estojo de pintura de dedo 
01 toalhinha de mão com o nome da criança bordado 

30 sacos plásticos tamanho ofício 
01 escova ou pente para cabelo 

01 bloco de canson (A3) 04 caixas de lenço de papel (com o nome da criança) 

01 avental plástico (Marialva Uniformes) 02 copos, um para água e outro para suco. 

01 estojo cola colorida Plastipaint    

03 placas de EVA rosa    

03 placas de EVA azul    

01 placa de EVA com brilho 

Segue o modelo: 05 color set colorido (vermelho/rosa) 

01 pacote de bexigas n°9    

02 metros de TNT branco    

02 metros de TNT rosa    

01 bloco de creative lumipaper fluorescente      
01 caderno de desenho com 100 folhas (grande- capa dura) 
01 pacote de bandeirinhas  
01 pote de massa de modelar (branco) 
01 brinquedo de montar (peças grandes) 
 
 

 Os cadernos deverão estar devidamente encapados com plástico vermelho (liso).
 Todo o material deverá conter o nome do aluno.
 Os materiais deverão ser entregues do dia 18/01/21 a 22/01/21.
 Trazer todos os dias: fraldas, lenço umedecido, pomada e uma troca de roupa: calcinha /cueca – 

camiseta – shorts
 Materiais de higiene: Os materiais de higiene deverão vir com os alunos no primeiro dia de aula, dentro 

da sacolinha amarela de higiene. (Marialva Uniformes).  
 

Não receberemos material escolar a partir do 1º dia de aula (01/02/2021). 
Nossa atenção será exclusiva ao atendimento dos alunos. 
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