
  

          Lista de Material – Maternal I – 2020 
 

Uso coletivo Uso individual  

02 pacotes de sulfite 500 folhas A4 (Chamex) 
01 creative paper 
04 folhas de cartolina (qualquer cor) 
01 folha de E.V.A (amarelo)  
01 folhas de E.V.A (laranja) 
01 folhas de E.V.A (verde escuro) 
01 folhas de E.V.A (vermelho) 
01 folha de E.V.A glitter 
01 folha de E.V.A fantasia 
04 folhas de color set (verde, roxo, preto e amarelo) 
04 folhas grandes de papel pardo 
20 saquinhos transparentes (30X40) sem furo 
01 pacote de bexiga nº 8  
01 saquinho de olho móvel nº 05 
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de durex grande fino 
01 rolo de fita metalóide  
05 bastões de cola quente fina 
03 folhas de papel de seda (cores diversas) 
12 penas coloridas 
06 unidades de elástico (de prender dinheiro) 
01 lastex  
01 metro de tnt rosa 
01 metro de feltro rosa 
01 rolo de fita de cetim 0,5 cm rosa  
20 saquinhos plásticos (tamanho A4) com furo 
01 papel celofane rosa  
05 botões pequenos 
01 rolo de lã preta  
20 saquinhos transparentes (20x30) sem furo 
01 pacote de algodão branco 
01 caneta p/tecido (branco) 
02 metros de chita (tecido) 
01 pote grande de tinta guache 
 

01 caixa de giz de cera (Eco giz Faber 
Castel) 
02 tubos de cola bastão 
04 tubos pequenos de cola líquida  
04 caixas de massa de modelar (uti gutti) 
01 estojo grande com zíper 2 repartições 
03 lápis preto nº 2 triangular jumbo 
01 CADERNO PEQUENO DE DESENHO COM 
ESPIRAL - 48 FOLHAS (INGLÊS) 
01 jogo de encaixe peças grandes 
01 sacolinha para higiene com escova, 
creme dental e toalha 
01 avental para aula de artes ou camiseta 
usada 
Caneta hidrocor 
1 funil médio  
2 bolinhas de isopor (75mm) 
1 tela (20x30) 
01 pincel chato nº 16 amarelo 815 

3 varetas de pipa 
50 cm de manta acrílica 
 
 
 
 
 
 

 

 

• ATENÇÃO: Entregar todo o material na secretaria da escola até o dia: 20/01/2020. 

• O material de USO INDIVIDUAL deverá vir etiquetado, caso algo venha sem nome a 

professora devolverá para que os responsáveis etiquetem.  

• Durante o ano serão pedidos outros itens como garrafa PET, rolinhos de papel vazios, 

frascos de amaciante.  

• Caso houver necessidade solicitaremos o que for necessário no decorrer do ano.  


