LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
MATERNAL III
Todo material deverá vir marcado com o nome da criança.
- 01 pasta com elástico tamanho A3, tipo maleta, com alça (pode ser o mesma utilizada no
Maternal II)
- 01 minipasta plástica com elástico, 2cm de espessura, transparente (pode ser a mesma
utilizada no Maternal II)
- 01 pasta plástica com elástico, fina, tamanho ofício para a biblioteca (pode ser o mesmo
utilizado no Maternal II)
- 01 bloco criativo A3 colorido, 120g/ m² - 32 folhas;
- 01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A3 297mm x 420mm - 120g/m² (Projetos
pedagógicos, Arte e Bilíngue);
- 12 sacos plásticos tamanho A3, sem furos (Projetos pedagógicos, Arte e Bilíngue);
- 01 revista usada, bem ilustrada;
- 01 baldinho de areia com pá, resistente e simples;
- 01 bola plástica;
- 01 bambolê de material 
resistente;
- 01 bolinha de sabão 60 ml;
- 01 pacote de bexigas coloridas - número 7 (Projetos pedagógicos, Arte, Ed. Física e
Bilíngue);
- 01 estojo de caneta hidrográfica, jumbo, triangular, 12 cores;
- 01 caixa de giz de cera curtom, jumbo, 68g, 12 ou 15 cores;
- 01 caixa de lápis de cor jumbo, triangular, com 12 cores;
- 01 estojo grande, com um zíper e 3 divisórias, para guardar as canetas hidrográficas, os
giz de cera e os lápis de cores;
- 03 fotos da criança atual 3x4 cm;
- 01 lençol com elástico, para ser colocado no colchonete cuja medida é de 120x60x5cm
(pode ser o mesmo utilizado no Maternal II);
- 01 travesseiro com fronha, pequeno de aproximadamente 45x45 cm (pode ser o mesmo
utilizado no Maternal II);
- 01 sacola de pano - aprox. 40x40 cm (pode ser a mesma utilizada no Maternal II);
- 02 potes de massa de modelar soft de 150 grs. (Projetos pedagógicos, Arte e Bilíngue)
- 02 lixas d’água nº100 preta
- 10 hastes flexíveis;
- 01 metro de plástico bolha;
- 02 metros de papel adesivo em rolo, transparente;
- 01 rolinho de papel higiênico;
- 01 garrafa pet de 200ml (tipo coca-cola), incolor, vazia e limpa;
-01 caixa de papelão ou de plástico resistente do tamanho de uma caixa de sapato (adulto),
com tampa e nome, contendo:
● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que o de uso normal da
criança (servirá como avental nas atividades de Arte);
● 01 estojo de cola glitter, 6 cores;
● 01 estojo de cola colorida, 6 cores;
● 01 estojo de tinta guache, 12 cores, 15ml cada;
● 01 conjunto de giz de banho Risca e Sai, com 6 cores;
● 03 tubos de cola branca de aproximadamente 35g (Projetos pedagógicos, Arte e
Bilíngue);

●
●
●
●

01 pincel 815-20;
01 esponja crespa;
01 rolo de espuma de 5 cm com cabo longo;
01 estojo de aquarela.

Material de Arte:
-01 pacote com 48 folhas de Papel bala / seda com franja nas cores rosa, pink, lilás e roxo;
-02 folhas de cartolina laminada - cores dourada e prateada (1 de cada cor);
-01 folha de Papel camurça azul;
-01 folha de Papel celofane nacarado;
-01 rolo de papel crepom nas cores verde claro, verde escuro e pink;
-01 folha de Papel dobradura azul;
-01 caixa de carvão vegetal/fusain para desenho;
-01 conjunto de 6 unidades de marcadores permanentes coloridos;
-10 pratos de papelão natural - medida 20 cm de diâmetro;
-01 caixa redonda para pizza de papelão natural - medida 30 cm de diâmetro;
-01 tubo de creme dental branco (para uso pedagógico);
-01 língua de sogra;
-04 varetas de pipa de madeira;
-01 pacote com 50 palitos descartáveis de madeira para depilação / abaixador de língua;
-01 potinho de glitter - 03 grs - cor prata;
-01 potinho de lantejoula - 15 mm.
Material Programa Bilíngue:
Livros:
American Super Safari 1 – Student´s Book with dvd-rom ISBN 9781107481770
American Super Safari 1 – Workbook ISBN 9781107481787
Autor: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones
Editora: Cambridge
01 saco plástico tamanho A4 (preferencialmente, sem furos)
01 foto 10x15cm da criança (recente)
01 pacote de algodão bola branco 30g
OBS: Favor verificar a data de validade das colas: branca, glitter e colorida, tinta
guache, da massinha e papel adesivo.
Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no dia 20/01/2022.
Na lancheira deverá ter:
- 01 toalha de mão com o nome;
- 01 garfo infantil;
- 01 colher infantil;
A mochila usada diariamente deverá ter espaço suficiente para manter a minipasta, uma
troca de roupa completa, um calçado, a lancheira e uma garrafa de água.
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.

