
 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL II 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 

 
 

01 rolo de fita crepe  

01 rolo de fita dupla face (larga) 

01 rolinho de pintura pequeno  

02 rolos de papel crepom (preto e pink) 

02 tubos grandes de cola bastão  

04 saquinhos plásticos para arquivo (grosso) com 04 furos - tamanho A4 

04 saquinhos plásticos para arquivo (grosso) com 04 furos - tamanho A3 

20 botões grandes nas cores azul, vermelho, verde e amarelo (05 de cada cor com 04 furos)  

01 metro de papel autoadesivo transparente (contact ou outro)  

50 folhas de sulfite A3  

06 folhas de papel colorset (01 verde, 01 amarelo, 01 azul e 01 vermelho, 02 pretos)  

04 folhas de papel pardo (bege) 

04 folhas de papel cartão  

01 pct de papel creative colorido (ex: lumi paper...)  

04 folhas de cartolinas (brancas) 

06 folhas de lixas (03 grossas e 03 finas) 

01 caixa de canetas hidrográficas jumbo - 12 cores - ponta grossa (nome marcado individualmente)  

01 caixa de lápis de cor – jumbo- com 12 cores (nome marcado individualmente) 

01 caixa de gizão - jumbo -12 cores (nome marcado individualmente)  

02 potes de massa de modelar - 150g - (cores livres)  

02 caixas de guache - com 12 cores 

01 camiseta da criança usada (para ser utilizada como colete, nas atividades de artes) 

01 broxa (nome marcado individualmente) 

04 tubos de cola branca grande (nome marcado individualmente) 

01 brinquedo grande (ex: animais de fazendinha, carrinho, boneca...) 

01 pasta A3 poliondas com elástico transparente (medida 3,5cm)  

01 pincel chato n°16 (nome marcado individualmente) 

01 livro de história (enviaremos o título da história após início das aulas)  

01 brinquedo de areia grande (com peças grandes)  

10 hastes flexíveis de plástico com ponta fina 

03 presilhas plástica para pasta  

01 bola plástica - 25cm de diâmetro 

01 pacote de prato descartável (o mesmo utilizado para bolos) 

01 foto 3x4 

01 borrifador 

Acessórios para jogos simbólicos (óculos, bonés, chapéus, lenços, bijuterias, celulares (sem bateria), computadores, 

tablets, calculadoras, itens de beleza (pincéis, secador, chapinha, pentes, laços, ...), cachecol, tiaras, laços, maquiagem 

vazia, pulseiras, potes, frascos, bolsas. 

01 metro de plástico bolha (adquirido em algumas papelarias ou tapeçarias) 
 

MATERIAL DE HIGIENE  

04 caixas de lenço de papel (+)  

01 sabonete líquido - infantil (+)  

01 toalha de banho (com o nome marcado com tinta de tecido ou bordado)  



 
 

 

 

01 escova de dentes (+) com porta escova  

01 pasta de dentes (+) sem flúor  

01 garrafa plástica para água  

04 refis de lenços umedecidos (+)  

01 pacote de fraldas descartáveis caso necessário (+)  
 

(+) materiais que deverão ser repostos quando necessário. 

 
Sugestão para marcar o nome: usar caneta de retroprojetor. 

 

DATAS IMPORTANTES: 
Reunião de Pais e Entrega de Materiais: Turmas da Manhã: 24/01/2022.  Horário: 19h 

Reunião de Pais e Entrega de Materiais Turmas da Tarde: 25/01/2022.  Horário: 19h 

Início das aulas: 26/01/2022. 
 

TODO MATERIAL SOLICITADO ESTÁ DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 

SUGERIMOS QUE REUTILIZEM OS MATERIAIS DO ANO ANTERIOR QUE PUDEREM SER REUTILIZADOS. 

 

 
 


