
 

 
 

 

 

  Lista de Materiais – Maternal (2 anos) – 2020 

MATERIAIS ESCOLARES (IDENTIFICADOS) 

Quantidade/ Descrição 

1 Apontador para lápis – jumbo 

1 Camiseta p/ pintura (tamanho: P adulto) 

2 Colas bastão grande (90g) – Pritt 

2 Caixas de gizão de cera jumbo (6 unidades) Sugestão: Acrilex 

1 Caixa de lápis de cor triângulo jumbo (12 cores) 

2 Potes de guache (250g) cor a escolher - Sugestão: Acrilex ou Faber Castell 

1 Caixa de tubo de cola colorida (6 unidades) 

1 Pasta c/ elástico de plástico (fina) 

1 Pincel chato nº 14 

2 Tubos de cola tenaz (90g) 

4 Envelopes brancos (26cm x 36cm) 

6 Potes de massinha modelar médio (150g) Sugestão: Acrilex ou Faber Castell 

1 Estojo com 2 repartições 

 

MATERIAL DE APOIO  

Quantidade/ Descrição 

1 Brinquedo pedagógico (madeira/plástico) – faixa etária 2 anos 

1 Novelo de lã 

1 Papel crepom 

1 Pacote de bexiga nº 9 

1 Pacote de algodão/ colorido 

1 Pacote de palito de picolé arredondado/colorido 

1 Pacote de sulfite A4 branco (500 fls) sugestão: Chamex, Report ou Copimax 

1 Revistas para recortes – Temas: jardinagem, construção, rural (imagens apropriadas) 

2 Tubos de cola Tek bond nº2 

1 Durex Largo 

2 Metros de contact transparente 

1 Pacote de lantejoulas (grande) 

1 Pacote de Papel Creative (120g) Sugestão: Romitec 

2 Rolos de fita crepe (larga e fina) Sugestão: 3M 

4 Placas de EVA (1 lisa, 1 estampada, 1 glitter e 1 a escolher) 

1 Pacote de prendedor 

1 Rolo de espuma 

1 Lixa madeira/ grossa 

½ pacote de areia colorida – cor a escolher 

1 Dúzia de botões grandes 

 

MATERIAL DE HIGIENE (Identificados): 

1 Creme dental 

1 Escova de dente com capa protetora 

2 Potes de lenços umedecidos 

1 Toalha de mão  

1 Garrafa para água 

1 Necessaire 

 

  

 

Todos os livros deverão estar encapados 

com plástico ou contact transparente e 

identificados com etiqueta no lado 

externo (visível). 

As marcas mencionadas na lista são 

apenas sugestões pela qualidade e 

durabilidade do produto. 


