
 

TURMA: MATERNAL I (1 ano) 

MATERIAL INDIVIDUAL:   

QT ESPECIFICAÇÃO 

01 Classificador com trilho para a ficha avaliativa 

01 Caderno portfólio tamanho A3 específico da escola  (à venda na secretaria da escola)  

01 Livro de literatura infantil adequado a faixa etária 

01 Brinquedo educativo com peças grandes (tipo lego) adequados a faixa etária 

01 Agenda escolar específica da escola ( integrada ao material didático) 

01 Rolinho de pintor médio 

01 Conjunto de pincel pilot colorido grosso (com  12 unidades) 

xxx Botões grandes, com furos, cores variadas 

02 Caixas de giz de cera grosso (1 por semestre) 

01 Pacote de olhinhos móveis (pequenos ou médios) 

04 Espirais tamanho 18 ( para encadernar as atividades da folha A3) 

01 Almofada infantil de aproximadamente 30cm (nomeada) 

01 Mamadeira ou copo com tampa com nome gravado (para ficar na escola) 

01 Toalha de mão com nome bordado (fica na lancheira) 

01 Toalha de rosto com nome bordado (fica na mochila)  

01 Toalha de banho com nome bordado (fica na mochila caso precise tomar banho) 

02 Escovas de dente com protetor e com nome gravado (1 por semestre) 

01 Rolo de saco plástico para colocar roupa suja e molhada ( anual ) 

01 Necessaire nomeado contendo: Creme dental, colônia (quem usa), shampoo, condicionador 

(quem usa) sabonete líquido ou em barra, pente ou escova com nome gravado, fralda 

descartáveis e um pacote de lenços umedecidos (quem usa). Ficará dentro da mochila e deverá 

ser reposto conforme a necessidade. INDISPENSÁVEL 

 

MATERIAL COLETIVO:   

QT ESPECIFICAÇÃO 

03 Caixas ou potes de massa de modelar 

xxx 1 metro de feltro vermelho ou azul 

03 Bastões de cola quente 

01 Tubo de cola branca 90g 

01 Rolo de lã 

01 Pacote de areia colorida 

01 Esponja para pintura (de pia sem a parte grossa) 

01 Pacote de algodão colorido 

01 Peça de fita de cetim  – qualquer cor 

01 Pacote de bolas de assopro 

300 folhas de papel ofício duplo A3 (não poderá ser substituída pela folha normal) 

01 Pacote de papel creative (não reciclado) 

xxx Papéis (2 dupla-face, 2 metros de TNT branco ou azul, 2 folha de papel nacarado, e 3 

emborrachados  atoalhados branco, 3 emborrachados com glitter (1 vermelho, 1 dourado, 1 

prata ), 3 emborrachados de cores variadas. 

 



OBS: OBS: As fraldas, pomadas, lencinhos poderão ser colocados na mochila todos os dias, assim 

como, roupa extra para trocar caso necessite. 

 

FARDAMENTO: 

 Bermuda / short saia e camiseta (a venda na secretaria da escola) 

 Sandália colegial (preta, branca ou azul marinho). 

 

• Todo material deverá ser nomeado, inclusive fardas, mochila, lancheira. 

 e toalhas. 

• A data de entrega do material coletivo deverá ser entre os dias 18 e 30 

 de janeiro de 2021 

• Início do ano letivo 2021: 08/02/2021 

 

 

ALUNO:__________________________________________________________ 

 

 

LISTA CONFERIDA POR:_____________________________________________ 

 

 

 


