
 

                                                             Lista de Material 2022 

Educação Infantil – Maternal 1 (2 a 3 anos) 
 

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

Qtde. Discriminação Qtde. Discriminação 

2 
Trocas de roupas em embalagem plástica identificada 

(para eventual necessidade (uso diário) na mochila 
1 Cola branca grande 90g(bastão) 

1 Toalha de banho com nome (uso diário) 1 
Caixa de gizão de cera 6 cores (Faber 

Castell) 

1 

Estojo (com nome completo do estudante) contendo 

escova de dente com protetor e creme dental e uma 

toalha de mão – (para período integral.) 

1 Caixa de pintura a dedo c/ 6 cores 

1 Brochinha 2 
Livros grandes de história (infantil - para 

faixa etária) 

1 Copo para beber água (identificar) 
5 Caixa de massa de modelar 12 cores 

Acrilex 

1 Rolinho de pintura pequeno 1 Bambolê 

1 Bolinha de massagem 
1 Caneta permanente fina preta- para uso 

coletivo em sala de aula 

1 Brinquedo(adequado à faixa etária –2 a 3 anos) Uso coletivo na sala 

 
Trocas de roupas em embalagens plásticas identificadas. (uso diário) na mochila 

Toalha de banho (integral) 

Sabonete líquido da cabeça aos pés (integral) 

1 copo ou mamadeira para água/ 1 mamadeira 

Leite no medidor ou lata fechada 

Pomada para prevenção de assaduras e lenço umedecido 

                                                                                

                                                            MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

Qtde. Discriminação Qtde. Discriminação 

4 Placas de EVA  40x60 (preto, azul, verde, 

vermelho, branco) 
2 Pacotes de balão São Roque (vermelho) 

3 Placas de EVA  40x60 (plush branco) 500 Folhas de sulfite A4-210x297mm 75g/ m2 

2 Fita crepe 19x50 (3M) 2 Pacote Lumi paper 

1 Rola de lã (cores variadas)     4 Pacotes de palito de sorvete colorido(verde, 

amarelo, azul e vermelho) 

1 Pacote de lantejoula (grande) 1 Cartela de botões (grandes) 

1 Caixinha palito de fósforo 1 Pacote de algodão 

1 Conjunto de baldinho de areia 1 Lixa fina (folha) 

1 Kit dobradura  4 Refil de cola quente (grosso) 

2 Durex colorido (cores variadas) 1 Fita transparente fina (3M) 

1 Rolo de barbante  1 Glitter vermelho 

2 Tinta guache grande (azul)  Retalhos tecidos 

1 Fitilho verde 1 Pacote de olhos movéis 

Obs.:           1. Os materiais deverão ser entregues no Colégio  até 26/01/2022. 

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

Maravilhoso ano! 

A Direção. 


