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Lista de Material – Maternal 2022 
 

03 folhas de EVA (branco, bege e marrom) 
02 folhas de EVA com glitter (prata e dourado) 
02 colas glitter (prata e dourado) 
01 caixa de cola colorida 
02 fitas de cetim 10mm (branca e vermelha) 
01 caixa de guache pequena (12 cores) 
01 brinquedo (panelinhas,blocos de encaixe, carrinho, fazendinha, boneca, salão de 
beleza entre outros...) 
01 bolsinha contendo: 
01 lápis de escrever 
01 tesoura sem ponta 
01 apontador 
01 caixa de giz de cera (grande e grosso) 
01 caixa de lápis de cor (de boa qualidade) 
Todos os itens deve ser etiquetado com o nome da criança separadamente. 
01 pasta ofício com elástico 
02 colas brancas 
03 refis de cola quente (grossa) 
03 fitas crepes (50m) 
01 pacote de 500 folhas sulfites brancas 
01 livro de história de capa dura 
02 durex coloridos 
01 jogo educativo (memória, vogais, números, quebra cabeça entre outros...) 
01 marcador permanente preto 
02 potes grandes de massinha (UTI GUTI) 
01 jogo de canetinhas hidrocolor grossa (12 cores) 
01 pote transparente 7 litros (tipo tupperware) 
20 folhas de papel couché  gramatura 180 A4 
03 folhas de papel crepom (cores diferentes) 
02 revistas para recorte 
01 álcool em gel pequeno para ficar na bolsa 
 
 
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 
 

02 fohas de EVA nas cores (amarelo e roxo) 
02 folhas de EVA com glitter nas cores (dourado e azul) 
02 refis de cola quente  (grossa) 
01 fita de cetim 10mm (branca) 
02 folhas de papel crepom nas cores (laranja e azul) 

 
 
 
 
  
 
 


