
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 
MINIMATERNAL – 2018 

 

05 blocos de papel branco, liso, tamanho A3 (tipo Canson 140g – 20 folhas cada) 
04 blocos colorido tamanho A3 (tipo Meu Primeiro Caderno 150g – 20 folhas cada) 
01 bloco colorido tipo  criativo tamanho A4 (120g) – (para os meninos) 
01 bloco coleção Eco Cores Moldura 7 cores (tipo Novaprint) –( para as meninas) 
01 caixa de tinta plástica com 6 cores (tipo Plasticor) 
01 caixa de cola gliter com 6 cores (tipo Acrilex) – (para as meninas) 
01 caixa de Tempera Guache Fantasia Metalic 6 cores (tipo Acrilex) –( para os meninos) 
01 pote de massinha para modelar 500 gramas.  
01 caixa de big giz de cera com 12 cores (tipo Acrilex) 
03 cartelas de adesivos infantis 
01 esponja para pintura 
01 conjunto de canetas hidrográficas com ponta grossa de 12 cores 
03 folhas de lixa grossa 
01 metro de plástico leitoso azul 
01 pasta de plástico transparente com trilho e dois furos na cor azul tamanho A4 
01 pasta de plástico transparente com elástico na cor azul tamanho A4 
01 pincel chato número 16 
01 rolinho de espuma para pintura cabo longo 
02 potes de tinta guache de 250 ml (cores variadas) – Meninos (azul, verde, marrom ou preto) / Meninas 
(vermelho, amarelo, laranja ou rosa) 
04 tubos de cola líquida (110g) 
02 tubos de tinta para tecido 37ml (tipo Acrilex – cores variadas) 
02 tubos de bolinha de sabão 
01 tela para pintura tamanho 20x30 cm 
 

Outros: 
01 camiseta usada, maior que o número da criança, para atividades de pintura. 
02 fotos da criança 3x4 (com o nome no verso) 
02 fotos de família 10x15 (com o nome da criança no verso) 
03 fotos atuais da criança, sendo uma com o rosto em evidência, 10x15 (com o nome no verso) 
01 foto somente da mamãe 10x15 (com o nome da criança no verso) 
01 foto somente do papai 10x15 (com o nome da criança no verso) 
02 livros de história infantil com gravuras grandes e pequenos textos (de acordo com a faixa etária da criança) 
01 par de meia calça fina ¾ cor de pele (adulto) 
01 revista antiga (do estilo Bebê, Claudia) 
01 CD virgem 
02 sacolas Ecobag (de tecido) lisa, sendo uma de cor clara (branca ou creme) e outra de cor escura (preta ou azul) 
 

Avisos Importantes: 

 As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade. 

 O material de uso pessoal do aluno deverá ser reposto sempre que terminar. 

 Alguns materiais serão de uso coletivo, como: tintas, colas, livros e outros. 

 Os agasalhos de inverno deverão ser identificados com o nome da criança. 

 Colocar o nome da criança na lancheira do lado de fora. 

 Não será permitido o uso de mochila de rodinhas no curso de Educação Infantil. 

 Colocar todas as fotos dentro de um envelope com nome e entregá-las de uma só vez. 

 Mandar fraldas descartáveis, lenços umedecidos e pomada para assaduras com o nome da criança (para 
crianças que usam fraldas). 

 Todo o material (acondicionado em sacola ou pacote fechado, devidamente identificado com letra bastão 
maiúscula) deverá ser entregue à professora, no dia da Reunião de Pais e Mestres, no dia 22/01/2018.  


