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_____________________________________________________________________________________ 
Lista de Material 2020 – Maternal e Jardim I - Educação Infantil 

 
1 estojo escolar 2 divisórias 
1      caixa de giz de cera curto (mínimo 12 cores – sugestão Faber- Castell) 
1        folha de lixa nº 150  
1      pasta de 20mm polionda estreita verde pastel Oficio linho serena (sugestão Dello) 
4        tubos de cola líquida escolar 90g 
3        colas bastão (grande) 
1        folha de papel color set verde bebê 
1      tesoura sem ponta cabo emborrachado (para canhotos o envio da tesoura 

apropriada) 
1      caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão Faber- Castell) 
1      apontador com depósito 
1         bloco de papel canson A3 creme 
2         borrachas branca de boa qualidade (sugestão Faber- Castell) 
4      fotos (3 fotos 3x4 e 1 foto tamanho passaporte) 
1 estojo de caneta hidrográfica (mínimo 12 cores) 
4 lápis sextavados preto número 02 
1         pasta catálogo verde pastel (sugestão DAC) A4 com 30 plásticos grossos com furo 
5         saquinhos plásticos sem furo grosso tamanho A4 

 1 caixa de cola colorida a base de água (6 cores) 
 2 tubos de cola glitter (cores variadas a critério do aluno) 
 1 caixa organizadora polionda Cristal - (380x320x220mm) 
 2  rolos de papel crepom (vermelho) 
 100 folhas de sulfite 40 (120g) 
 3 potinhos de glitter (cores variadas a critério do aluno) 

1 pacote de penas coloridas 
           5 potinhos de lantejoulas com 1000 unidades 12g (cores variadas a critério do aluno)  
           1         potinho de estrelinha  

3 novelos de lã (cores vivas e variadas a critério do aluno) 
5        pratinhos de papelão branco (pequeno) 

         12        pregadores de madeira 
 5         pacotes de etiquetas de bolinhas (cores variadas a critério do aluno, qualquer 
tamanho) 

1 cola branca para artesanato 
200 folhas de sulfite 75g 
2 rolos de metaloide 15mm prata 
1 nécessaire com kit de higiene pessoal (escova, creme dental, toalha de rosto e uma 

caneca plástica) 
1      capa de plástico com cinta para caderno brochurão (transparente) 
1         mochila escolar pequena (para deixar a nécessaire e uma troca de roupas) 
1 camiseta branca sem estampa (nova), trazer no 1° dia de aula 
1  rolo de barbante (pequeno,colorido,cor variada a critério do aluno) 
20 envelopes A4 Craft 
2 metros de renda estreita cor neon vibrante (cor variada a critério do aluno) 
1 bandeja paleta godê flor 561 
2  kits de botões (1 pequeno e 1 médio, cores variadas a critério do aluno) 
1 caderno brochura sem pauta (80 folhas) 
1 chapéu de palha simples com a borda costurada (não pode ser desfiado) 
10  metros de fita de cetim n° 0 cor neon (cor variada a critério do aluno) 



10  metros de fita de cetim n° 1 cor neon (cor variada a critério do aluno) 
1 pacote de canudos de papel decorado (cor variada a critério do aluno) 
1 metro de plástico para carteira verde pastel 
1 metro de velcro  
2         potes de tinta PVA fosca 100ml (cores variadas a critério do aluno) 
2 pacotinhos de olhos removíveis (n° 4 e n° 2) 
1         bloco colorido criativo A4 Canson (cores vibrantes) 
1 toalha de mão para bordado 
1 kit de miçanga (cor variada a critério do aluno) 
20      cm de tecido de algodão estampado (cor variada a critério do aluno) 
20  cm de termocolante  
1 bloco multitextura – tom pastel 
1 kit de conta acrílica (cor variada a critério do aluno) 
1 kit de chaton (cor variada a critério do aluno) 
1 papel nacarado 
1 transparência  
1 pacote de areia colorida (cor variada a critério do aluno) 
2 metros de contact transparente 
1 folha de imã adesiva A4 
1 camiseta velha do papai 
1 rolo de fio de malha 80m (tons azuis) 
5      folhas adesivas de papel para impressão A4 (brancas) 
1 pacote de bexiga n° 9 – cor dourada (25 unidades) 
1  marabu fino branco (pluma de festa) 

 
Observação: todos os materiais deverão ser identificados com o nome e série do 

aluno. 
 
 

Qualquer dúvida em relação aos materiais, entrar em contato com a secretaria do 
Colégio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


