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  LISTA DE MATERIAIS 2021 Maternal 1 – Educação Infantil 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO QUE NÃO FICARÃO NA ESCOLA 
 

01 Mochila de rodinha com materiais de uso individual, contendo os seguintes itens: short, camiseta, calcinhas ou cuecas, 

toalha de banho, chinelo, sabonete líquido e sacos plásticos para devolução de roupa suja. 

01 Nécessaire contendo lenço umedecido, pomada protetora infantil, 3 fraldas diárias e repelente (preferencialmente 
aerossol). 

1 Lancheira térmica contendo os seguintes itens: guardanapo de pano e utensílios para uso diário, garrafinha térmica para 

água (com identificação: nome e série). O suco deverá estar em garrafa térmica. 

01 Pasta Polionda A3 – cor azul, com alça (nome e turma ao lado da alça). 

PERMANECERÃO NA ESCOLA, ARMAZENADOS E USADOS INDIVIDUALMENTE  
(DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME DO ALUNO E DEVERÃO FICAR NO COLÉGIO.) 

 
03 Livros literários. A lista de livros será disponibilizada nas primeiras semanas de aula. 

01 Pasta catálogo A4 – 100 sacos plásticos 

01 Camisa branca de malha sem estampa (recomenda-se em maior tamanho, pois será colocada por cima do uniforme para 
proteger nas atividades de pintura) 
01 Bloco colorido CANSON A3 

200 Folhas bancas de papel A3 

04 Folhas brancas de papel 40 kg 

Forminha de doce c/ 50 unidades 

01 Rolo de barbante colorido. 

02 EVA (cor livre) 

03 Potes de massa de modelar atóxica – 500g 

01 Caixa de pintura a dedo (6 cores) 

01 Conjunto de pinta cara (tinta para pintar o rosto) 

01 Caixa de gizão de cera – 12 cores 

02 rolos de papel crepom (cor livre) 

01 Tubo de cola líquida branca 350 ml 

03 Lixas d’água de texturas variadas 

01 Tela para pintura 30 x 40 

01 Rolo de pintura 5 cm 

03 Pratos redondos de papelão (grande) 

03 Potes de guache 250 ml (cores a escolher: vermelho, amarelo e azul) 

01 Pincel batedor grosso N.6 

01 Metro de brim (cor cru) 

01 Fantasia (pode ser usada) 

01 Jogo pedagógico (jogo de encaixe, de montar, quebra-cabeça de madeira ou 3D) 

01 Brinquedo de praia 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Conforme as atividades e projetos desenvolvidos na turma, ao longo do ano, serão solicitados: alimentos para realização 
de práticas culinárias, imagens e objetos que ilustrarão e enriquecerão as temáticas, revistas para recorte ou rasgadura, 
sucatas, rótulos, embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas. 

 Os materiais solicitados na lista deverão ser entregues no colégio na semana que antecede o primeiro dia de aula ( 18 a 
22 de janeiro de 13h às 18h no prédio da Educação Infantil. E TODOS os itens deverão estar devidamente identificados 
com o nome da criança. 

 A reunião de pais será dia 05 de fevereiro, às 18 horas pela Plataforma virtual Teams. 

 O período letivo de 2021 terá início no dia 04/02/2021, conforme horário de adaptação informado por e-mail. 

 Os uniformes podem ser encontrados nos endereços abaixo: 

- Nova Escolar - Rua Voluntários da Pátria, 45- E – Botafogo. Tel.: 2537-1844 / 9384-1055 

- Mil dicas Uniformes - Rua das Laranjeiras, 462 – loja 20 a 23 – Laranjeiras. Tel.: 2225-5916 – fax: 2265-93 

 
 

 
 


