














































Lista de Materiais – Mini- Maternal 2019
1 caixa de giz de cera (Meu 1º giz) – Acrilex
1 brocha nº 8
2 lixas grossa nº 80
1 caixa de cola colorida com ou sem gliter(Faber-Castell)
2 potes de tinta guache 500ml (Maripel ou acrilex)
1 camiseta maior que o nº da criança para aula de artes
1 tubo de cola tenaz 110g (Pritt ou Scotch)
1 rolo de fita crepe(3M)
3 potes de massinha Soft(acrilex) grande 500g
1 bloco de filipinho 120G (color cards)
2 blocos de cartonado – tamanho A4
2 blocos de folhas coloridas - Meu 1º caderno A3 (Norma)
1 folha de papel celofane
6 placas de EVA – 4 lisas e 2 atoalhadas ou com glíter
1 rolo de papel crepom
1 pacote de lantejoulas
1 pacote de glíter
1 cola bastão grande(Faber-Castell)
2 metros de contact transparente(Vulcan)
1/2 metro de imã
2 jogos pedagógicos apropriados para a faixa etária, sem peças pequenas(madeira de encaixe, formas, etc)
2 livros de histórias apropriados para a faixa etária
1 brinquedo pedagógico ( lego de peças grandes, blocos de madeira, quebra-cabeça, pinos,etc)
1 caneta para retroprojetor
4 refis de cola quente fino
1 pacote de palito de sorvete
1 rolo de saquinho plástico transparente (20cm x 29cm)
1 rolo de papel alumínio(T.O.)
1 pacote de olhinhos móveis
2 rolos de fita de cetim( 1 grosso e 1 fino)
1 saquinho de penas
3 saquinhos de presente grandes (transparente)
2 cartelas de colantes coloridos de personagens ou animais
1 nécessaire pequena com sabonete líquido e esponja que ficará na bolsa
1 creme dental, escova dental e um estojinho fino e/ou protetor para escova
1 caixa de luvas cirúrgicas tam. M
4 pacotes de lenços umedecidos(huggies, pampers, johnson´s baby, bebê natureza)
1 copinho com tampa ou bico(tipo KUKA)com o nome da criança
2 metros de TNT
1 pacote de forminhas de massinha de modelar
2 envelopes A3 Kraft branco
50 folhas de papel sulfite A3
100 folhas de papel sulfite A4
As marcas mencionadas na lista são para orientá-los na aquisição de material de qualidade, deixamos claro, que
pode-se optar por outras marcas também.
Data de entrega dos materiais devidamente identificados, ( exceto papéis e saquinhos plásticos): uma
semana ANTES do início das aulas.
Obs: Identificar devidamente a mochila, lancheira, potes e etc; para o primeiro dia de aula.
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