
 

 

 

 

 

Lista De Materiais - Maternal III – 2022 

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

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

professora no dia 14/02/2022, na primeira Reunião de Pais.

05 unidades de colheres descartáveis 

50 folhas - sulfite 60   

02 blocos de desenho A3 (formato: 

297mm X 420 mm– 140g/m²)  

02 blocos de folha colorida A4 (120g/ 

m²)  

01 pasta tamanho A3 (maleta)  

01 tubo de cola glitter  

01 tubo de cola colorida 

02 tubos de cola 110g  

01 tesoura pequena sem ponta  

02 potes grandes de massa de modelar- 

base amido  

01 pincel chato n°12  

01 rolinho de pintura escolar  

01 caneta de retroprojetor ponta média  

01 caixa de giz de cera triangular (curton 

bastão grosso)  

01 jogo de caneta hidrocor jumbo (12 

cores)  

01 caixa de lápis de cor jumbo  

01 camiseta manga longa com punho 

para atividades com tintas. (tamanho 

maior ao que a criança usa) 

01 boneca tamanho médio e/ou 

carrinho tamanho médio 

01 jogo pedagógico de acordo com a 

faixa etária 

01 pote grande de tinta guache  

01 tapete pequeno emborrachado 

(aproximadamente 50 x 38 cm)  

01 refil de cola quente  

01 bola plástica (pequena)  

01 instrumento musical de brinquedo 

(flauta, tambor, violão, etc.) 

01 tubo de bolha de sabão 

01 bambolê resistente  

05 prendedores de madeira  

01 lupa  

01 pegador de massa (alumínio ou 

plástico)  

25 unidades de pompons coloridos de 

20mm  

02 caixas de lenços de papel 

01 pacote de lenço umedecido 

01 tela para pintura (20cmx30cm) para 

releitura de obra- lembrança da turma 

01 borrifador de plástico(simples)  

01 esponja (para técnicas de pintura) 

01 foto da criança 10x15 (atual)  

01 foto 3x4 da criança  

01 foto da família  

01 foto da criança com a mãe  

01 foto da criança com o pai.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 – 14/02 - serão solicitados os seguintes itens: 

✔ 01 Livro de literatura 

infantil – Projeto de Leitura 

Rede Notre Dame; 

✔ 01 caixa organizadora (a professora 

informará as medidas específicas).

 

Orientações importantes: 

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

para práticas culinárias, objetos e afins que complementam 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 materiais que estiverem devidamente nomeados, serão 

devolvidos.  

✔ O uso do UNIFORME é obrigatório para todos os dias de aula e atividades 

extraclasse.  


