
 

 

 

Senhores pais, 

Todo material solicitado pela escola é de uso exclusivo do aluno. 

Solicitamos que todos os itens sejam providenciados com material de boa qualidade. 

EM TODO MATERIAL DEVERÁ CONSTAR O NOME E O ANO DO ALUNO.  

AS DATAS DE ENTREGA DO MATERIAL E DO INÍCIO DO ANO LETIVO   SERÃO 

ENCAMINHADAS EM JANEIRO/2021 NOS GRUPOS DE PAIS, PELO WHATSAPP DO 

COLÉGIO.   

 

LISTA DE MATERIAIS 2021- MATERNAL 1 ANO 

 

 PARA ENTREGAR NO COLÉGIO:  
 

01 folha de papel crepom (cor opcional) 

03 saquinhos para presente (cores variadas – tamanho25x37 cm) 

06 placas de EVA (2 lisas- cores alegres, 2 decoradas, 2 vermelhos atoalhada) 

02 blocos de desenho A3 (120gramas com 20 folhas) cada bloco 

Favor não enrolar e nem dobrar as folhas de papel requisitadas.  
 

01 caixa de giz de cera (meu 1º giz) 

01 rolo para pintura (pequeno) 

03 pares de olhinhos móvel tamanho 10 

02 conjuntos de tinta guache  

01 esponja macia para pintura (furadinha) 

01 pincel grosso para pintura 

01 rolo de fita crepe  

2 m de TNT (01 metro vermelho e 01 metro azul) 

01 pacote de bola de bexiga 

01 revista para recorte 

01 foto da criança(tam. 10x15cm) 

01 livro de história (ver sugestões no final da lista) 

Brinquedos diversos (Exemplo: carrinho / animaizinhos/boneca/ panelinha) 

NÃO ENVIAR BRINQUEDOS COM PEÇAS PEQUENAS. 

01 brinquedoinstrumental (xilofone, corneta,tambor, piano, outros)exceto flauta. 

01 fantoche 

01pacote de lenços umedecidos para a sala de aula. 

01 avental plástico de boa qualidade 

01 caixa de camisa encapada com a cor vermelha 

01 caixade sapato encapada com a cor vermelha 

02 grampos plástico macho fêmea 

01 vidro de cola de silicone 

2 metros de fita de cetim de 7mm de largura – cor alegre 

01 fitilho – cor alegre 

01corante líquido para alimentos (cores alegres)  

01 jogo PEDAGÓGICO de encaixe (peças grandes) 

01 escova dental e 01 creme dental 

01 Pen drive para fotos  



 

 
 

 NA MOCHILA DA CRIANÇA E ETIQUETADO (DIARIAMENTE) 

 

02 shorts e 02 camisetas  

01 pacote de lenços umedecidos 
 

 NA LANCHEIRA (COM NOME DO ALUNO) 

 

01 toalha pequena  

01 copo plástico com orifício grande para facilitar a higienização. 
 

 O material de sucata será solicitado durante o ano, dependendo da 

necessidade da turma. 

 

 AGENDA 2021- adquirir em uma papelaria um caderno pequeno (capa dura) 

para os recados. 
 

 

 PROJETO DE LEITURA: 

 

Livros sugeridos: (Livro de pano, emborrachado ou papelão resistente) 

 
 O que tem dentro da sua fralda (Editora Brinque Book)  

  O balde das chupetas (Editora Brinque Book)  

  Cocô no trono (Editora Companhia das Letras) 

  Chega de manhã (Editorial Gaudi) 

  Tchau, tchau chupeta (Editorial Gaudi) 

  Como é bom compartilhar (Fisher Price)  

  Eu posso pular (Coleção Girassol)  

  O fabuloso livro dos dedinhos (Editora: Mil Caramiolas) 

  Quando eu era pequenino (Editora: Ciranda Cultural) 

  O sítio do Seu Lobato (Editora Ciranda Cultural)  

  Olhe, é um coelho! Editora: Girassol 

 

 DESCANSO:  
 

01 lençol com elástico de 1,30m x 0,60m x 0,08m (escrever o nome com letra GRANDE, 

de forma visível) que deverá ser trocado semanalmente ou quando necessário. 

 

Mamãe, 

Ao receber esta lista lembre-se que os materiais solicitados são importantes para o 

desenvolvimento de seu (sua) filho (a) na escola. Providencie com carinho esses 

materiais e divida com seu (sua) filho (a) a organização dos mesmos. Não se esqueça de 

identificá-los, pois para nós a identificação do material ajuda na sua organização.Alguns 

materiais serão solicitados ao longo do ano letivo. 

 
Certos de sua colaboração! 

Equipe Diretiva 


