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Lista de Material – Mini Maternal 2020 

 

 

01 brinquedo (panelinha, blocos de encaixe, fazendinha, carrinho, boneca, salão de 

beleza) 

01 livro de história 

01 fita larga transparente (48 mm X 100 mm) 

02 durex coloridos 

01 bloco de papel canson branco A4 

01 rolo de fita crepe 

01 bloco de Papel ECO CORES (folhas estampadas diversas: estrelas, flores, bolinhas e 

listras – Textura Visual 2, Gramatura 180g, tamanho 320x230mm c7 cores, estampas, 

pct c36 fls) 

01 novelo de lã (tricô à mão) 

01 rolo pequeno de barbante 

01 caixa de giz de cera grande e grosso (12 cores) 

01 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) 

01 apontador jumbo 

01 caneta para retroprojetor preto grosso 

02 potes grandes de massa de modelar UTI GUTI (cores diferentes) 

01 jogo de caneta hidrocor grossa (12 cores) 

02 caixas de lenços de papel 

05 folhas de EVA (01 de cada: branco, amarelo, azul, verde e pele) 

02 folhas de EVA com glitter (Vermelho e dourado ou rosa e azul) 

03 folhas de papel pardo 

03 folhas de colorset fluorescente (cores variadas) 

01 peça de fita de cetim (20mm) 

01 peça de fita de cetim (10mm) 

02 potes de guache grande (cores diferentes) 

01 cola instantânea (Tec Bond) 

01 garrafinha de água para ficar na sala de aula 

01 agenda GRANDE (15X20cm) com uma folha para cada data (pedimos gentilmente 

que não comprem agendas pequenas, pois as professoras fazem muitas anotações) 

 

MATERIAL DE HIGIENE (que ficará na bolsa): 

 

01 creme dental 

01 escova de dentes 

01 toalha de mão 

01 pct de lenços umedecidos (para aqueles que não usam mais fralda tbm) 

03 fraldas 

01 pomada antiassaduras 

02 trocas de roupas (de acordo com a estação) 

 

 



01 toalha de banho (que ficará no Colégio) 

01 travesseiro 

02 fronhas e 02 lençóis  

 

Obs.: Todo o material deverá vir etiquetado com nome da criança, incluíndo 

uniformes, trocas de cama, toalhas, troca de roupa da mochila, mochila, lancheIra, 

potes de lanches, garrafinha de água) 

POR FAVOR NÃO COLOCAR NOMES NOS PAPÉIS! 

 

 

MATERIAIS DE ARTES 

 

 

01 cola de silicone líquida (100ml) 

02 folhas de EVA com glitter (rosa e azul) 

02 folhas de EVA (azul e amarelo) 

01 pacote de sulfite branco A4 (100 folhas) 

01 avental ou camiseta grande velha 

01 pote de massinha UTI GUTI GRANDE 

02 bastões de cola quente fina 

 
 
 
  
 


