
 

 

 

 

 

 

Lista De Materiais - Maternal II – 2021 

------------------------------------------------------------ 

Todo o material da criança deverá ser identificado com o seu nome completo e entregue para a 

professora no dia 10/02/2021, na primeira Reunião de Pais. 

 

01 caixa organizadora (24,5 x 40,0 x 29,5 

cm) - para armazenar materiais 

individuais 

01 pincel   

01 rolinho de pintura  

01 esponja de banho (simples)  

01 Pincel atômico Pilot color 850 Jr 

preta. 

01 caneta retroprojetora colorida  

50 folha sulfite 60  

01 bloco de desenho A3 (formato: 

297mm X 420 mm– 140g/m²)  

01 bloco de desenho A3 - colorida  

01 bloco de folhas coloridas A4 

(120g/ m²)  

01 pasta tamanho A3 (maleta)  

01 pote de massa de modelar-base 

amido – 500g  

01 massa de modelar de EVA  

01 caixa de gizão de cera grosso  

01 tubo de cola (grande)  

01 Conjunto de canetas coloridas- 

Risca e sai- 6 cores 

01 pacote de balões coloridos (20 

unidades)  

01 camiseta para as atividades 

com tinta (tamanho P de 

adulto, com manga longa e 

pode ser usada)  

03 metros de fita mimosa 

01 tapete pequeno emborrachado 

(aproximadamente 50 x 38 cm)  

01 bola plástica (pequena)  

01 tesoura plástica (para massinha 

de modelar)  

01 fantasia ou acessório infantil  

01 frasco de bolha de sabão  

01 pacote de prendedores de 

madeira 

01 pote de lenço umedecido   

02 caixas de lenço de papel  

01 foto atual da criança (10x15)  

01 foto 3x4 da criança  

01 foto da família  

Materiais alternativos: retalhos de 

tecido, lantejoula, revistas, lã, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Diariamente a criança deverá trazer em sua mochila: 

 

✔ 01 guardanapo de tecido para o 

lanche;  

✔ 01 garrafa com água – 

identificada; 

✔ 01 muda de roupa 

(uniforme) completa; 

✔ 01 sacola plástica para armazenar 

roupas sujas; 

✔ 01 brinquedo conforme 

cronograma estipulado pela 

professora; 

✔02 máscaras reservas para 

eventuais trocas, além da que estará 

usando quando entrar na escola. 

 

Obs. A criança que faz uso de fraldas deverá trazer também: fraldas 

descartáveis, pomada e lenços umedecidos. 

 

Na primeira Reunião de Pais – 10/02 - serão solicitados os seguintes itens: 

 

✔ 01 Livro de literatura 

infantil – Projeto de Leitura 

Rede Notre Dame;   

✔ 01 papel celofane (para divisão 

das cores); 

✔ 01 papel crepom (para divisão das 

cores).

 

 

Orientações importantes: 

✔ Durante o ano, serão solicitados (com antecedência/via bilhete), alimentos para 

práticas culinárias, objetos e afins que complementem as práticas pedagógicas – 

embalagens, imagens, etc. – e taxas para eventuais Passeios de Estudo.  

✔ Caso seja necessário, os pais serão comunicados para repor os materiais e, ao 

final do Ano Letivo, os que encontrarem-se em bom estado e estiverem 

devidamente nomeados, serão devolvidos.  

✔ O uso do UNIFORME é obrigatório para todos os dias 

de aula e atividades extraclasse.  


