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                                          Lista de Material 2020 – Maternal  

 

1 pincel chato nº 14 

2 lápis preto de escrever nº 2 

1 pasta ofício com elástico  

1 bloco papel Canson branco tamanho A3 

1 brinquedo (encaixe, casinha, salão de beleza, carrinhos, bonecas, etc.) 

1 revista usada (tipo Claudia, globo rural) 

1 pasta com 20 plásticos (para guardar as atividades realizadas) 

1 cx de guache pequena – 6 unidades 

4 folhas de EVA simples nas cores  ( branco, verde, amarelo e marrom)  

1 pacote de papel decorativo A4 

2 folhas de E. V. A. com glíter (vermelho e prata) 

2 potes de massa de modelar UTI GUTI GRANDE 

1 jogo de caneta hidrocor grossa com 12 cores  

1 caixa de lápis de cor de boa qualidade 

2 caixas de lenço de papel 

1 caixa de giz de cera grande e grosso 

1 caneta retroprojetor preta 

 2 colas brancas grandes 

3 refis de cola quente grossa 

1 tesoura sem ponta 

1 durex largo 

2 fitas crepe 

1 livro de história infantil adequado à idade 

 

 



1 pote plástico de 7 litros 

1 pacote de lenço umedecido 

1 pacote de sulfite 500 folhas 

 1 jogo educativo tipo memória, quebra-cabeça, vogais, números, etc 

1 creme dental 

1 escova dental 

1 garrafa de água 

1 apontador 

1 borracha 

1 foto 10x15 da criança ne posição horizontal 

1 foto 10x15 da família na posição horizontal 

 

Obs: Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno. 

 

MATERIAL DE ARTES 

 

 

 
✓ 2 folhas de EVA (vermelho e preto) 
✓ 2 folhas de E. V. A. com glíter (vermelho e amarelo) 
✓ 2 potes de tinta fosca plástica para artesanato látex PVA (base água) cor: verde 
✓ 1 pote de tinta fosca plástica para artesanato látex PVA (base água) cor: Preto 
✓ 1 cola de silicone líquida 100 ml 
✓ 2 bastões de cola quente fino 
✓ 1 pacote de sulfite branco (100 folhas) 
✓ 1 pote de massinha UTI GUTI GRANDE 
✓   
✓ 1 avental ou uma camiseta grande velha 

 

 

➢ IMPORTANTE: Os materiais de Artes devem vir separados dos demais 

materiais em uma sacola ou numa caixa, pois serão guardados 

separadamente pelo professor de Artes em sua sala. Todo material deve ser 

etiquetado. 

 
 


