
Lista de Material 

Maternal I 

500 Folhas de papel Sulfite branco A4 

1 Folha de papel presente  

1 Folha de papel frutacor 

1 Pacote de areia colorida  

4 Folhas de papel espelho: verde, amarelo, vermelho e 

azul 

6 Folhas de EVA: laranja, preto, branco, amarelo, verde e 

marrom 

2 Caixas de lápis de cera ecogiz com 12 cores (Faber 

Castell) 

2 Caixa de tinta plástica (plasticor) 

1 Caixa de guache perolado 

2 Potes de massa de modelar (Uti-Gutti ou Soft) 

3 Potes de gliter: amarelo, verde e branco 

1 Pacote de etiqueta escolar 

2 Colas branca grande 

2 Colas de bastão 

2 Fita adesiva (Durex) colorida: azul e vermelho 

1 Fita crepe 

1 Fita dupla face 

20 Sacos plástico tamanho ofício 

4 Color set: amarelo, azul, verde e vermelho 

1 Folha de lixa 

1 MAX monta tudo de 26 peças 

1 Pincel chato | Marca Trigre | Tam: 08 

1 Pincel chato | Marca Tigre | Tam: 14 

3 Potes de lantejoulas  

 

1 Pacote de olhos moveis 

2 Pacotes de papel criativo Lumi 

1 Pacote de prato de papelão 

2 Telas para pintura 10X10cm 

1 Kit tempera guache - Marca Acrilex 

1 Avental para pintura 

 

Material de Sucata (não incluso na lista de material) 

3 Pacotes de guardanapo de papel 

100 Copos descartáveis 

1 Litro de álcool 

2 Livros de histórias infantil condizente com a idade da 

criança (1 em Português e 1 em Inglês) 

2 Brinquedo comum: carrinho, boneca, ursinho, etc. 

1 Pacote de algodão de bolinha branco 

 

Medicamentos 

1 Antitérmico de uso da criança 

1 Bisnaga de hirudoid em gel ou creme 

5 Caixa de lenço para nariz ou 4 rolos de papel higiênico 

1 Spray antisséptico (ex: methiolate) 

Higiene 

2 Pacotes de panos multiuso (ex: perfex) 

1 Toalha de mão 

1 Pasta de dente 

1 Copo plástico - não descartável 

1 Necesser 

 


