
 
 
 

MATERNAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

PEDAGÓGICO 

 
Obs.: Aproveitar os materiais do ano anterior, sempre 
que possível. 
 
Materiais que ficarão no armário da sala: 
 

 50 folhas A4 sulfite 60  

 20 folhas de desenho A3 297x420mm (sugestão: 
Canson) 

 01 pacote de folha A4 colorida 

 01 folha de EVA liso (cor a escolher) 

 01 folha de EVA com glitter (cor a escolher) 

 10 folhas A4 adesivas (sugestão: Max) 

 01 caneta de retroprojetor cor preta  

 02 potes de tinta guache 250ml (adquirir após 
orientação na 1a reunião com Pais)  

 02 potes de massa modelar 150g (cores a 
escolher) 

 01 bisnaga grossa de silicone  

 01 metro de contact transparente 

 01 rolo de fita crepe (sugestão:  3M) 

 01 bambolê (resistente) 

 01 kit de forminhas para massinha de modelar 

 01 jogo didático apropriado para a idade: quebra-
cabeça, jogos de encaixe, memória de figuras, 
bingo de figuras e outros.  

 01 kit de jardinagem ou de praia para criança  

 01 boneca ou 1 carrinho  

 01 pasta com elástico cor transparente (para o 
livro da Biblioteca) 

 01 pasta tamanho A3 (para guardar os trabalhos) 

 20 cm de tecido algodão (cor e estampa a 
escolher) 

 lã (novelo, meada ou restos – cor a escolher) 

 botões de cores e tamanhos diferentes 

 01 pacote de palitos de picolé 

 01 avental ou camiseta manga longa (usada) para 
pintura 

 01 Lata Musical do ano anterior (somente para a 
criança que já que frequentou em 2022) 

 
Materiais que ficarão na caixa de sapato: 
 

 01 caixa de sapato identificada para guardar 
materiais  

 01 caixa de lápis de cor, ponta grossa triangular 
(sugestão: Jumbo) 

 01 caixa de giz de cera curto 

 01 jogo de canetinhas ponta grossa – Jumbo 
(sugestão:  Faber-Castell) 

 01 tubo de cola 90g (sugestão: Polar) 

 01 tesoura sem ponta e sem enfeite (sugestão: 
Tramontina) 

 01 pincel de cabeça quadrada nº 12 (sugestão: 
Tigre) 

 01 agulha de bordar grossa para tapeçaria e ponta 
redonda  

 01 rolinho de espuma 

 01 estojo com 3 divisórias (para canetinhas, giz de 
cera e lápis de cor) 

 01 esponja simples de banho ou de louça (nova) 

 01 pote de glitter (cor a escolher) 
 

 

LIVRO DE LITERATURA 

 
Para trabalho específico de leitura, dois livros de literatura 
infantil serão solicitados. O primeiro, no início do ano 
(orientação da professora), e o segundo, durante o ano 
(Projeto Autor Presente), sendo de aquisição obrigatória, 
conforme orientação do Colégio. 
 
 
 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 
 

O material da Robótica Educacional será 
adquirido no Colégio.  
 
 

 

PROGRAMA BILÍNGUE – INGLÊS 

 

O material  Super  Safari American English, Level 1, da 

Cambridge, será adquirido no Colégio.  

 
 

HIGIENE 

 
Materiais que ficarão no armário da sala: 

 

 02 caixas de lenços de papel 

 01 pote de lenços umedecidos de 450 lenços e 01 
refil 

 01 pacote de guardanapos de papel 
 

 

OBSERVAÇÕES 

 
1- Todos os materiais devem vir identificados com o 

nome da criança.  
1- Os materiais têm marcas sugeridas em função da sua 

durabilidade, qualidade, fácil manuseio e da não 
toxicidade. 

2- Para repor o que se extinguiu com o uso diário, será 
solicitado novo material sempre que necessário.  

3- Os materiais devem ser entregues na sala do 
Maternal, no período de 08 a 10/02/2023. 


