
  

 Lista de Material 

Maternal 2019 
 
Nome do aluno: __________________________________________________________ 
 

MMAATTEERRIIAALL  DDEE  UUSSOO  IINNDDIIVVIIDDUUAALL    
 

- 1 pasta A4 verde (só para alunos novos); 

- 02 pastas Polionda, 2 cm (1 amarela e 1 branca com elástico); 

- 01 caixa de giz de cera JUMBO 15 cores, Faber Castell; 

- 01 jogo de caneta hidrogáfica Jumbo com 12 cores Faber Castell; 

- 01 brochinha; 

- 01 pincel tamanho 12; 

- 01 pincel tamanho 24; 

- 05 sacos plásticos grossos sem furos – ofício; 

- 10 sacos plásticos grossos – tamanho A3; 

- 01 conjunto de praia – balde e pá; 

- (*) 01 lancheira com garrafa, para água; 

- 01 tubo de cola Cascorez 500g; 

- 01 tubo de cola branco 35g, Tenaz; 

- (*) 01 livro de história infantil (próprio para idade); 

- (*) 01 troca de roupa para permanecer na mochila; 

- (*) 01 camiseta com manga – para ser usada como avental -  tipo Hering de adulto (pode ser usada); 

- (*) 01 jogo educativo próprio e interessante para faixa etária. Exceto jogos em E.V.A.; 

- 02 pote de massinha (UTI GUTI) 500g; 

- 01 caixa de massa modelar (cera) com 12 bastões (Acrilex); 

- 01 lixa preta (grossa); 

- 01 caderno brochura universitário (96 folhas), para comunicação entre a família e a escola; 

- 01 bloco Lumi Papers fluorescente Creative – formato A4; 

- 02 blocos A3 Canson 120g/m2   colorido; 

- 01 pacote de forminha (formato flor) laminadas; 

- 02 vidros de anilina líquida (qualquer cor); 

- 01 pote de tinta guache 250ml – azul (Corfix); 

- 01 vidro de brocal qualquer cor; 

- (*) 01 tesoura Mundial, com pontas redondas, cabo preto/ponto vermelho (com nome gravado); 

- 1 lápis grafite jumbo triangular; 

- 1 caixa de lápis de cor com 12 – jumbo Faber Castell; 

- 1 fantasia. 

- 1 fita de cetim (10m) número 5 (qualquer cor). 

 

 

 

 



MMAATTEERRIIAALL  DDEE  PPAAPPEELLAARRIIAA  PPAARRAA  UUSSOO  EEMM  CCLLAASSSSEE  OOUU  EEXXTTRRAACCLLAASSSSEE  ––  MMAATTEERRNNAALL  
 

- 400 folhas de sulfite branco – 210 x 297 (A4); 

- 02 folhas de papel dobradura colorida; 

- 02 folhas de papel laminado (coloridas); 

- 03 folhas de papel color set (coloridas); 

- 04 folhas de papel pardo; 

- 02 folhas de papel camurça (vermelhas); 

- 04 folhas de papel cartão (2 coloridas e 2 brancas); 

- 01 folha de cartolina laminada (qualquer cor); 

- 05 envelopes 37 x 45 pardo – para sulfitão (sem marcá-los); 

- 50 folhas de sulfite 40K (21,0cm x 29,7cm) espessura 120g/m2; 

- 50 folhas de sulfite 40K (42,0cm x 29,7cm) espessura 120g/m tamanho A3; 

- 01 folha de etiquetas Enkjet Laser Pimaco-A4256 (não pode amassar p/ poder digitar); 

- 02 caixas de lenço de papel c/ 50; 

- 1 m de Algodão Cru (tecido); 

- 2 m de contact transparente; 

- 01 rolo de barbante pequeno; 

- 1 folha de E.V.A., qualquer cor; 

- 1 folha de celofane, qualquer cor; 

- 1 novelo de lã grossa (marrom).  

 

Obs.: Não enrolar ou dobrar folhas (color set, cartolina etc.). 

 

 

OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::  
 

1. Reserve na sua agenda, o dia 25/01/2019! Dia de conhecer a professora do seu filho e entregar o 

material individual. Neste dia, os pais deverão vir nos seguintes horários: 

- Período da manhã: início às 8h e término às 9h30; 

- Período da tarde: início às 13h e término às 14h30. 

2. É importante apresentar todo material individual identificado com o nome completo do aluno.   

3. (*) O referido material deverá ser devidamente identificado com o nome do aluno. 

4. O material coletivo acima deverá ser entregue no almoxarifado – a conferência será feita com a 

funcionária do Almoxarifado - agendar a entrega pelo telefone:  

(19) 3744-5246, a partir de 10/01/2019. 

5. As listas serão distribuídas somente no Colégio. 

6. Se a opção for pela compra do material em uma das papelarias indicadas, uma cópia do canhoto 

deverá ser entregue na escola com o carimbo de pago e a outra cópia permanecerá na papelaria para 

controle da mesma. 

7. Importante ser da marca solicitada, pela qualidade e durabilidade. 

 


