
 

 

Senhores pais ou responsáveis, 

 

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.  

ENTREGAR NO DIA: 01/02/2023 (QUARTA-FEIRA), NO HORÁRIO DAS 13HORAS ÀS 

15H30MIN. 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 02/02/2023 (QUINTA-FEIRA) 

 

LISTA DE MATERIAIS 2023- MATERNAL 2 ANOS 
 

300 folhas de papel sulfite A4 – 75g/m2  (branco) 

03 blocos de desenho A3 (115 gramas com 20 folhas) cada bloco 

01 pacote de folhas de papel Off. Set. – Branca- 120 gramas formato A4 

02 folha de papel crepom (cores variadas) 

03 folhas de EVA (02 coloridas e 01 com Gliter) 

 

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

 

03 caixas de massa de modelar (a base de amido) (12 unidades) 

02 conjuntos de tinta guache 

02 caixas de giz de cera grande ( não é meu 1º Giz) 

02 pacotes de lantejoulas grandes (tam10) 

01 pacote de algodão 

01 vidro de cola (90 gramas) 

01 esponja macia para pintura (furadinha) 

01 rolo de fita crepe 

01 rolinho para pintura 

01 maleta plástica vermelha, com alça e elástico, sem estampa 

1 m de contact transparente 

01 Lupa pequena para projetos 

06 pares de olhinhos móveis tamanho 12 

01 foto da criança para o mural (tam. 10 x 15 cm).  Entregar junto com os materiais. 

01 fita larga 

01 jogo pedagógico  (quebra-cabeça com  04 peças grandes, monta monta, de encaixe, 

etc.) com peças resistentes e alinhavo 

01 livro de história (livro de pano, emborrachado ou papelão resistente) 

02 corantes líquido (cores alegres) 

02 vidros de gliter 

01 vidro de  cola de silicone líquida 

03 saquinhos para presentes (25x37cm)(02 coloridos e 01 transparente) 

Brinquedos diversos (Exemplos: carrinho/homenzinho/panelinha/boneca) 

01 brinquedo sonoro (exceto flauta) 

01 pacote grande de lenços umedecidos para  a sala de aula (uso diverso) 

01 avental plástico resistente 

 



 

01 escova dental 

01 creme dental 

02 pacote de papel toalha 

01 m TNT (vermelho) 

01 pincel grosso 

12 prendedores de roupa de madeira grande 

01 caixa de lenço de papel 

04 grampos plásticos macho-fêmea 

01 Pen drive para fotos  

 

 NA MOCHILA DA CRIANÇA E ETIQUETADO (DIARIAMENTE) 
 

01 toalha de banho  

03 calcinhas ou 03 cuecas  

02 shorts e 02 camisetas 

 

 NA LANCHEIRA COM NOME DO ALUNO 
 

01 toalha pequena  

 

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

necessidade da turma. 
 

 AGENDA 2023- adquirir em uma papelaria um caderno pequeno (capa 

dura) para os recados. 

 

 PROJETO DE LEITURA: o livro poderá ser adquirido pelo Colégio no 

início do ano letivo. 

TALVEZ 
GUIDO VAN 

GENECHTEN 
MARALTO  

                                      

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 durante o ano letivo. 

Favor trazer os materiais nas cores solicitadas pela lista, pois serão usados em 

datas comemorativas. 

 

Certos de sua colaboração! 
Equipe Diretiva 


