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Lista de Material Escolar 

                              Educação Infantil 

Minimaternal I e II  
 

REUNIÃO DE PAIS ENTREGA DE MATERIAL INÍCIO DAS AULAS 

 Manhã: 30/01/2017, às 7h 
 Tarde: 30/01/2017, às 13h 

 30/01/2017, no setor da EI na 
reunião de pais 

 01/02/2017 

 

MATERIAS DIVERSOS  

1 caneta de tecido colorida e uma preta 
2 cartolinas brancas 
1 pacote de 100 folhas de sulfite, sugestão 
Chamex, A4 Gramatura 75 - colorido 
60 folhas de papel sulfite grosso (30 cm x 40 cm) 
120g 
2 cartolinas coloridas 
2 rolos de papel crepom (cores vivas) 
3 folhas de papel cartão colorido 
1 folha de papel verniz (qualquer cor) 
1 folha de papel de seda 
1 bloco de cartolina com 30 folhas – 210 x 297mm 
120g 
2 folhas de E.V.A. (...................../..........................) 
1 folha de papel Paraná (papel para caixa) 
2 tubos de cola branca 225g (sugestão, tenaz) 
1 tubo de cola colorida 
4 potes de guache 250g 
(................/.................../..................../......................) 
1 caneta de retroprojetor (cores escuras) 
1 trincha larga (média) 
1 rolinho de espuma para pintura 
1 lixa d’água preta nº 120 
1 espiral 40 mm 
1 espiral 17 mm 
4 anilinas líquida comestível 
(............./............../............./...............) 
50 cm de contact transparente 
2 rolinhos de durex colorido 
1 fita crepe colorida scotch – 3M mascaramentos 
especiais  
1 metro de TNT (..................................) 
6 botões grandes 
1 metro de tecido 100% algodão (estampas 
variadas) 
1 metro de sianinha1 metro de fita de cetim (1cm) 
1 metro de feltro (cores variadas) 
1 novelo de lã (.................................) 
5 sacos plásticos zip (27cm x 31cm) 

5 sacos plásticos zip (18cm x 23cm) 
1 revista com bastante fotos de pessoas 
1 revista com fotos de animais 
1 pacote de prato de papelão com 10 unidades 
(médio ou pequeno) 
1 tubo de creme dental branco para pintura 
1 rolo de barbante colorido pequeno 
1 tijolo de argila branca 
2 potinhos de massinha (150 grs., a base de 
amido) 
1 rolinho de textura 
1 folha de papel camurça (qualquer cor) 
1 metro de algodão cru 
1 tablete de massa biscuit (qualquer cor) 
 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
 
Materiais de higiene que deverão vir em uma 
caixa plástica (5 litros) medindo mais ou menos                
27cm x 16cm, para ficar na escola. 
1 caixa de gizão de cera (meu 1º giz) 
1 camiseta grande para aula de pintura (usada) 
1 estojo ou nécessaire simples com zíper (guardar 
escova) 
1 escova de dente com capinha protetora 
1 tubo de creme dental para escovação sem flúor 
1 shampoo 
1 sabonete em barra ou líquido 
1 saboneteira 
1 creme para assadura 
1 caixa de lenços umedecidos 
1 garrafinha plástica para tomar água 
1 pasta simples com elástico 
1 jogo de pincel atômico (12 cores) 
1 tela para pintura (30cm x 40cm) 
4 fotos (3x4) recentes 
1 jogo pedagógico apropriado para a idade 0 a 3 
anos
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Colocar nome em todos os pertences da criança. 

A compra do livro será efetuada no início do ano letivo. 
 
 
 

• UNIFORME COMPLETO 
USO OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS ALUNOS 

 Todas as peças, com logotipo do Colégio, fornecidas pelas confecções autorizadas pela 
Escola. 

 

a) uso diário: camiseta branca (manga curta, longa  e cavada). 

• masculino – bermuda em tactel. 

• feminino – short saia, bermuda em tactel, calça corsário e calça bailarina. 

b) inverno: blusão e calça em moletom ou tactel. 

c) calçado: tênis, sapato ou sandália sem salto. 

 

 

Obs.: Quando forem comprar a mochila, dar preferência por uma mochila grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


