
  
 

 

LISTA DE MATERIAL – MATERNAL I / 2020 
 

Caros Pais e/ou Responsáveis, 

Bem-vindos ao Colégio Sólido! 

 

No decorrer do ano de 2020, seu (sua) filho (a), agora nosso aluno (a), fará o uso de diversos 

tipos de materiais, entre os quais, o material individual e de Artes a ser adquirido pelos 

responsáveis. 

No sentido de facilitar este trabalho e de garantir o bom andamento das atividades escolares, 
segue a lista de materiais com algumas orientações/ e ou sugestões. 

 

 
1. 
 
 
2. 
 

UMA MOCHILA CONTENDO FRALDA 

  

  

Uma Lancheira contendo 01 toalha pequena 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 CADERNO PEQUENO 

   

    

     01 pincel para pintura ponta  achatada n° 18 

   

 

  02 rolos de durex colorido (cor à escolha) 

  01 pote de tinta guache 250g (cor à escolha) 
 
 

 

4. MATERIAL INDIVIDUAL  
 

  02 colas glitter (cor à escolha) 

  01 pacote de algodão 

        01 cola branca (500 g) 

        02 fitas adesivas Scotch 3cm 

     02 folhas de papel crepom (cores variadas) 

   05 folhas folhas EVA (cores variadas)      02 revistas para recorte (revistas velhas) 

      
2. 

 
Uma   pasta   tipo   PVC   com   alça   no   tamanho   A3  contendo: 

   03 envelopes tamanho A4 branco 

 
 5. 

 
 MATERIAL PEDAGÓGICO: 

 
01 caixa de lápis de cor grosso 

01 livro de literatura infantil 
01 avental de plástico 
01 tesoura escolar com ponta arredondada 
 01 caixa de giz de cera grosso 

 03 caixas grandes de massa de modelar (à base de amido) 

01 barbante 

01 pacote de palito de churrasco 

02 pacotes de folha chamex ( 500 folhas) 

01 pacote de folha colorido (100 folhas)  

01 brinquedo infantil (adequado para a idade) 

01 caixa de massinha de modelar 

 

 

      02 EVA (cores variadas) 

   02 EVA estampados 

   02 colas coloridas (cor à escolha) 

 
                 
 
 
 
 
 
 
6.  UNIFORME 

Uso diário: 

Calça, short saia ou bermuda – modelo próprio 

com a logomarca do Colégio. 

     Camiseta própria com a logomarca do Colégio. 

Todo o material Pedagógico deve ser identificado 
com o nome da criança e entregue no colégio no 
período de 10 a 14 de fevereiro/2020 
impreterivelmente para conferência. 

03 folhas de papel colorset em cores                                   
01 pacote de papel criativo A3 com 32 folhas, 
em 8 cores  variadas  
01 caixa decorada (para guardar material em 
sala de aula).                                                             

 

01 caderno pequeno brochurão (50 folhas) 
 
03 cadernos A3 (ADQUIRIR NO COLÉGIO) 
 
01 pasta TIPO PVC com alça no tamanho A3 

 3.  01 nécessaire: (ficará  em Sala de aula) contendo 1 
sabonete liquido, uma caixa de lenço umedecido e uma 
toalha de banho 


