
                                          

 

 

Lista de Material – Maternal/Jardim – 2/3 anos 
2021 

 

 

Diversos 

* algodão bolinha colorido 

* 01 saquinho de lantejoulas grandes (tamanho - 

10mm) 

* 02 potes de 150g de massinha Soft Acrilex – 

cores variadas 

* 01 tubo de 10gr de cola bastão (sugestão de marca 

Radex) 

*01 tubo de cola gel 2 bicos – 34g – Marca Faber 

Castell 

* 01 placa de EVA, qualquer (tamanho 40x60cm com 

2mm de espessura cada uma) 

* 01 brochinha (Sugestão de marca Acrilex) 

* 01 rolo para pintura de espuma 5cm – Poliéster – 

Compel 

 

Papéis, tintas, lápis ... 

* 01 bloco “Canson”– Blocão Colorido Criativo – com 

100 folhas – 80g/m²- Formato A3 

* 1 Bloco de Canson Branco (tamanho A4) 

*01 bloco Eco Cores Moldura 7 cores com 35 

folhas;110g/m formato 230mmx320mm 

* 01 estojo com 12 cores de giz de cera curto 

triangular (sugestão de marca Acrilex) 

* 01 estojo Big Canetas Hidrográficas (marca 

Acrilex) com 06 cores ou Canetinha Jumbo com 6 

cores (marca Faber Castell) 

*01 caixinha de tinta TEMPERA GUACHE – 6 cores – 

marca Acrilex – Tampa com pincel 

 

Para trazer para a escola no primeiro dia de aula 

presencial: 

* 01 lancheira contendo um guardanapo de pano com 

o nome marcado 

* 01 mochila contendo, diariamente, uma troca de 

roupa com o nome marcado e fraldas descartáveis, 

pomada, lenço umedecido  quando necessário. 

* 01 camiseta branca - tamanho P adulto (será usada 

para pintura) 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de papelaria: 

 
 

 

 

 

 
* O material pedagógico anual (livros didáticos e agenda) 

será adquirido através da secretaria da escola no início 

do ano letivo. 

* Pediremos reposição de materiais em Abril/2021 

* Marcar todo o material com o nome completo do aluno 

 

 

 

* Reunião de Apresentação dos Professores dia 

30/01/2021 (sábado) às 10h  *Entrega do Material no 

1° dia de aula presencial. 

* Início das aulas para os alunos da turma do 

Mini/Maternal/Jardim – 01/02/2021 (segunda-feira). 
 

 

 

OBSERVAÇÕES 


