
 

 

 

 

Lista de Material/2022 
 Educação Infantil – Maternal I 

 



 01 pasta poliondas amarela com alça. 

 01 sacola de TNT na cor amarela medindo 50 cm x 40 cm (para guardar os pertences dos alunos) – 

(identificar com o nome do aluno). 

 02 toalhas de mão na cor amarela. 

 01 livro de literatura de imagem (de acordo com a faixa etária do aluno). 

 01 camisa grande, usada – para pintura. 

 01 copinho de plástico com tampa (identificar com o nome do aluno). 

 01 travesseirinho, 01 lençol, 01 fronha e 01 mantinha (identificados com o nome do aluno). 

 01 toalha de banho (identificar com o nome do aluno). 

 01 kit para higiene contendo: 01 sabonete na saboneteira (ou sabonete infantil líquido), 01 

pacote de lenço umedecido, 01 pomada de assaduras e 01 pacote de fraldas descartáveis 

(devidamente identificados com o nome do aluno). 

 02 revistas (usadas, para recorte). 

 01 baldinho de praia com pazinha. 

 01 caixa de Gizão de cera (Meu 1º Giz – 6 unidades) 

 01 rolinho de espuma 10 cm (para pintura). 

 06 folhas de papel pardo. 

 50 folhas de papel A3. 

 01 vidro de tinha guache – 250 ml – qualquer cor. 

 01 folha de EVA (amarelo). 

 01 folha de EVA atoalhado (amarelo). 

 01 pacote de papel Filipinho. 

 01 folha de papel colorset amarelo. 

 01 jogo de peças grandes (para empilhar – de acordo com a faixa etária do aluno). 

 

 

 LIVROS PARADIDÁTICOS 

 Bolas, ora bolas!/ Editora: Franco/ Autora: Marisélia Souza. 

 A Fazendinha Maluca/ Editora Melhoramentos/ Autor: Ziraldo 

 

 ATENÇÃO: 

 De acordo com as atividades desenvolvidas nas aulas, poderão ser solicitados alguns materiais ao 

longo do ano letivo. 

 NÃO é permitido o uso de mochila de rodinhas. 

 O material do aluno será entregue à professora na reunião de pais, no início do ano. 











 

 


