
 

Lista de Material 2022 

Educação Infantil – Maternal 2 - (3 anos) 
 

                                                                   MATERIAL DE USO PESSOAL 
Todos os itens devem estar identificados com o nome do estudante. 

 
Qtde. Discriminação Qtde. Discriminação 

 Agenda escolar (uso do aplicativo) 2 
01 Tubo de cola branca de 110 g e  

01 tubo de cola branca de 250 g. 

 

1 

Lancheira com garrafa térmica e com um 

guardanapo de pano, com nome marcado (uso 6ª 

feira) 

1 Caixa de lápis de cor 12 cores Jumbo  

2 

Trocas de roupas em embalagens plásticas 

identificadas (para eventual necessidade (uso diário) 

na mochila 

1 
Caixa de giz de cera 6 cores (Faber 

Castell) 

1 Pincel nº 16 1 Canetinhas grossas com 12 cores 

2 Potes de 500g de massa modelar  1 Estojo grande de zíper com 3 divisórias 

2 caixas de massinha de modelar 12 cores   

1 

Estojo (com nome completo do estudante) contendo 

escova de dente com protetor e creme dental e 

uma toalha de mão (período integral) 

2 
Livros de história infantil (para a faixa 

etária) 

1 Caderno de desenho (s/ folha de seda) 1 Caixa de pintura a dedo c/ 6 cores 

2 Folhas de lixa fina 2 Cola bastão 40g (Pritt) 

1 Pacote de algodão 1 Tesoura com ponta arredondada 

1 
Brinquedo - faixa etária 3 anos - para uso coletivo em 

sala de aula 

2 Saquinhos Ziploc 

1 Pacote de areia colorida- 200 gr 1 Rolinho de pintura 

1 Bambolê 1 Brinquedo- bolha de sabão 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO  
 

Qtde. Discriminação Qtde. Discriminação 

3 Placas de EVA  40x60 (cores variadas) 500 Folhas de sufite A4-210x297 mm 75g/ m2 

2 Placas de EVA  40x60 (fantasia) 100 Folhas de sufite A4-210x297 mm 75g/ m2  rosa 

1 Conjunto de baldinho de areia 
1 Pacote de palito para algodão doce e 1 pacote 

de palito de sorvete 

4 Papel color set-cores variadas 2 Pacotes de balão São Roque (qualquer cor) 

1 Fita transparente grossa (durex largo) 6 Refis cola quente fino 

1 Folha de papel laminado prata 1 pote grande de tinta Amarela 

1 Folha de papel laminado amarelo 2 Gliter (qualquer cor) 

2 Fita crepe 19x50 1 Pacote de lantejoulas grandes 

2 Pacote Lumi paper 1 Metalóides  prata ou dourado 

1 Rolo de Barbante  1 Pacote de pregador roupa 

2 Pacotes de olhos móveis médio ou grande  1 Corante 

1  Papel crepom (qualquer cor) 1 papel celofane (qualquer cor) 

1 Pacote de palito de sorvete colorido   

 

Obs.:           1. Os materiais deverão ser entregues no Colégio  até 29/01/2020. 

          2. Outros materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo de acordo com as 

necessidades.                                                                                                                    Maravilhoso ano.   


