
 O material coletivo deverá ser entregue de 25 a 28 de janeiro de 2013 para ser conferido junto com os 
responsáveis do(a) aluno(a), no horário de 8h às 16horas.  

 O material de uso pessoal será conferido pela professora no primeiro dia de aula.  

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2013 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                 
                                                                          * ATENÇÃO 

                                                                                                            Todo material de uso pessoal deverá ser 
                                                                                                               entregue com o nome do aluno de forma  
                                                                                                                          que não saia à identificação. 

                MATERIAL DE USO COLETIVO 
02 canetinhas marcadores permanentes  
02 blocos de papel colorido A4 ( 210x297) 
04 caixas de massa de modelar com 12 cores 
     grandes  
30 folhas de papel 40kg duplo - oficio 
50 cm de contact transparente 
01 pacote de 50 balões - Cor Branca 
02 metros de emborrachados -  Verde 
01 rolo de fita TNT – Vermelha 
01 folha de lixa grossa  
01 folha de lixa fina  
02 tubo de cola de isopor 
01 rolo de fita dupla face 
100 folhas de papel 40k duplo ofício  
02 folhas de papel crepom Verde bandeira 
04 folhas de papel 40 kg tamanho industrial 
01 tubo de cola com glitter 
01 rolo de lã grossa  na cor Vermelha  
01 tubo de cola para Eva (Emborrachados) 
02 metros de TNT – Cor Rosa 
03 caixas de lápis de cera grande (12 cores) 
01 rolo de sisal (barbante) 
01 caixa de cola colorida (6 tubos) 
01 caixa de pintura a dedo (6 cores) 
01 tubo pequeno de areia prateada 
02 tubos de cola 90g 
01 pote de tinta acrilex (tempera guache) 250ml.  
(AMARELO PELE) 
05 sacos de TNT (30x25) 
01 kg de argila 
01 pacote de palito de picolé  
01 tela de tecido para pintura (40x30cm) 
01 pincel largo e chato nº 12 
02 pacotes de papel Filipinho color cards 
01 metro de papel contacto   
02 blocos de papel A4 branco 
1 metro de tecido “Chita” qualquer estampa 

 

 
 

                MATERIAL DE USO PESSOAL 
02 livros de história infantil com pouco texto e gravuras 
       grandes (ver sugestões ao final da lista) 
03 borrachas brancas 
01 balde de praia com acessórios 
01 tesoura sem ponta – Com nome gravado 
02 caixas de hidrocor 06 cores (ponta grossa) 
06 lápis grafite (triangular grosso) 
01 brinquedo pedagógico (sugestão :empilhamento, 
      Encaixe pra crianças de 03 anos) 
02 caixas de gizão de cera com 12 cores 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
                   Identificar com o nome da Criança 

 01 cabide de plástico resistente na cor verde 

 01 pasta de polionda A3 com alça (VERDE)  

 01 copo (com o nome da criança gravado) 

 01 toalha 

 01 esteira 

 01 conjunto de farda (extra) 

 01 creme dental infantil 

 01 lavanda 200ml (Embalagem plástica) 

 02 escovas dentais 

 02 caixas de lenços de papel com 50 unidades 

 01 escova ou pente 

 01 sabonete infantil líquido 

 01 instrumento musical (exceto de sopro)  

 01 fantoche infantil  

 01 avental infantil com o nome da criança na cor 
Verde ou transparente 

 01 caixa organizadora transparente 9,3 litros com 
alça para guardar o material de uso pessoal  

 01 agenda escolar do CAB 
 


