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Lista de Materiais                           Maternal II  
 

 
NOTA: 

Os papéis sulfite, color set, cartolina, crepom, 

dobradura, seda, E.V.A., camurça, laminado, 

cartão, além de matérias descartáveis para a 

culinária serão comprados pela escola mediante 

taxa de de R$100,00  que deverá ser paga  

diretamente para coordenação no dia da entrega 

dos materiais – 23/01/2019 

 

 

CAIXAS 
 

01 caixa de gizão de lousa “gigante” Calac colorido 

01 caixa de cotonetes 

01 pacote algodão branco 25 gramas 

 

 

POTES 
 

03 potes de guache 250 g, _____________________________ 

05 potes de massinha 150 g (Acrilex Soft) 

01 cola bastão 40 gramas 

02 potes tinta de tecido 37 ml__________________________ 

02 tubos lápis cola 40 gramas 

02 potes tinta de artesanato 37 ml _______________________ 

02 tubos de cola branca 250 gramas 

01 pote de tinta facial pintando a cara 15ml cor ____________ 

01 pote bolinha de sabão 

04 potes de gliter __________________ e ________________ 

 

 

ROLOS 
 02 rolos fita metalóide _______________________________ 

         01 rolo de durex colorido ____________________ 

        01 rolo de fita exportação 

        02 rolos de fitilho __________________________________ 

        01 rolo de fita crepe 48mmx50mm 

  

 

    

PACOTES 
2 pacotes papel de bala _______________ e ______________ 

20 unidades de olho de boneca no. 18 

04 pacotes de lantejoula nr12 cores variadas 

01 pacote (50 unidades) bexiga colorida 

01 pacote 40 unidades palito sorvete_____________________ 

01 pacote prendedor colorido com 12 unidades 

 

 

VARIEDADES 
 

01 bloco de papel Romitec 

01 pincel chato no. 18 ref  805 cabo curto 

01 pincel brochinha ref 460 14 

01 brinquedo de areia _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

01 utensílio de plástico __________________________ 

01 caderno de capa dura azul pequena 96 fls. 

01 pasta plástica Polionda pequena azul 

01 rolo para pintura espuma com cabo 10 cm 

30 sacolas de supermercado  

01 folha c/ 10 etiquetas cada branca Pimaco 6083  

01 caneta retro projetor 

02 barras silicone fina (cola quente) 

02 botões vermelhos G 

02 botões verdes M 

02 botões amarelos M 

02 botões azuis  G 

10 botões P coloridos 

01 tela para pintura 30X40 

05 pratos de papelão dos dois lados (tamanho prato de sopa) 

02 cx papelão quadrada para pizza 

01 borrifador de água pequeno 

01 pegador de macarrão de plástico 

01 bacia plástica 20 cm diâmetro 

01 colher pau cabo curto 

02 esponjas de banho de espuma 

2 bolinhas de isopor 0,75mm 

 

 

MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL 
 

01 creme dentais infantil – 50 gramas 

01 escovas de dente infantil pequena 

01 caneca plástica com nome 

Obs: a troca das escovas e creme dental será feita pela mãe 

quando necessário. 

 

 

MATERIAIS PARA ARTES, CULINÁRIA E 

FANTASIA 
1 camiseta USADA para pintura 

1 potes de sorvete VAZIO com tampa 

01 revista para recorte com bastante figuras 

Se tiver em casa disponível fantasias adulto ou infantil, 

acessórios como colares, pulseiras, chapéu, lenços, etc, sapatos 

femininos e masculinos e maquiagem. 

 

 

ALUNOS NOVOS 
• 01 sacolinha “higiene” (adquirir na escola) 

A sacola deve conter uma caneca plástica e uma toalha de mão 

 

 

 

 

ENTREGAR O MATERIAL NO DIA 

23/01/2019, DAS 8H00 ÀS 11H00 

DIRETAMENTE PARA A PROFESSORA. 
 

 

 


