
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 

MATERNAL 1 

Todo material abaixo deverá ser identificado com o nome da criança: 
 
05 sacos herméticos (Aproximadamente 30 X 40);  
05 sacos plásticos tamanho A4  grossos; 
05 sacos plásticos tamanho A3 grossos; 
02 pacotes de bolinhas de gel que crescem na água; 
02 lixas d’água nº100 preta; 
01 rolo de fita adesiva colorida (qualquer cor); 
01 metro de adesivo transparente; 
10 pratos de papelão 
01 corante líquido comestível 10ml (qualquer cor); 
03 metros de tecido, com largura de 1,40m (algodão com estampas infantis, não pode ser malha); 
01 bola plástica; 
01 jogo de areia (resistente e simples); 
01 minipasta com elástico - 2 cm ; 
01 pasta plástica com elástico fina tamanho ofício; 
01 Fita de cetim 0,7 mm peça com 10 mts  ( Qualquer cor); 
01 tiara com dente (simples) na cor branca; 
01 tiara com dente (simples) na cor preta; 
01 cola líquida branca 100g; 
03 fotos da criança 3x4 cm; 
01 foto da mãe 10x15 cm; 
01 foto do pai 10x15 cm; 
01 foto de rosto da criança 20x25 cm plastificada (foto na vertical); 
01 camiseta usada, manga curta, dois números maiores que o de uso normal da criança, que será                 
utilizada como avental para pintura; 
½ metro de feltro liso na cor amarelo; 
½  metro de feltro liso na cor branco; 
½ metro de feltro preto; 
½ metro de feltro marrom; 
½  metro de feltro verde escuro; 
01 metro de feltro liso na cor verde claro; 
01 metro de velcro 25 mm (lado crespo); 
 
 
 
Atenção:  
A mochila usada diariamente deverá ter espaço suficiente para manter: 
 
- Minipasta 
- Pasta ofício da biblioteca 
- Uma troca de roupa completa 
- Calçado reserva 
- Jogo de lençol.  
- 01 embalagem de toalha umedecida; 
- 01 pomada de assadura; 



- Fraldas  
- 01 mamadeira  
- 01 copo ou garrafa para água.  
 
Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no dia  21/01/2021 
 
Observação: Livros literários e alguns materiais pedagógicos poderão ser solicitados durante o            
ano letivo. 
                        A família deverá ficar atenta à reposição do material de uso pessoal. 
 
 
 


