
 

 

 

 

 

 

Lista de Materiais 2022 
 

 

Lista de Materiais 2021 

MATERNAL II – EDUCAÇÃO INFANTIL 

CAPA LIVROS LITERÁRIOS 

 
 

JANISCH, Heinz. Eu sou assim e vou te mostrar. São Paulo: Brinque 

Book, 2017. ISBN: 9788574125466. 
1º trimestre 

 
 

 

COELHO, Ronaldo Simões. Macaquinho. São Paulo: FTD, 2009. ISBN: 

9788532276025. 

2º trimestre 

 
 

TORQUATO, Ana Neila. O canto do passarinho. Brasília: Mais Amigos, 

2020. ISBN: 9786580082087. 
3º trimestre 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO 
(manter sempre na mochila) 

• 2 conjuntos de roupa (para imprevistos). 

• 4 cuecas ou calcinhas.  

• 4 fraldas (se o estudante fizer uso). 

• 1 frasco de sabonete líquido. 

• 1 pomada para assaduras (repor sempre que necessário). 

• 1 pacote de lenços umedecidos (para higiene do estudante). 

• 1 toalha de banho (armazenada em saco impermeável). 

• 1 garrafinha para água. 
 

MATERIAIS DE SALA 
(trazer na mochila no primeiro dia de aula) 

• 1 adereço para brincar (chapéu, óculos, máscara, bolsa, fantasia etc.). 

• 1 brinquedo (acessórios de cozinha, ferramentas etc.). 

• 1 fantoche grande.  

• 1 kit (animais, frutas, bonecos) – peças grandes. 

• 1 jogo pedagógico adequado para a idade (encaixe, montagem, blocos grandes, 

formas grandes). 
 

• 1 camiseta branca para pintura (tamanho adulto). 

• 1 foto 10x15 (em um envelope identificado com nome). 

• 2 pastas catálogo A3 com 30 plásticos (grossos) transparentes.  

• 1 tela para pintura 30x40cm. 

MATERIAIS PARA ATIVIDADES COLETIVAS 
(não há necessidade de identificação) 

Obs.: estes materiais 

serão de uso coletivo 

em sala de aula. 

 



 

 

ENTREGAR NO COLÉGIO, NO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO COM AS FAMÍLIAS  

• 1 bloco de papel A4 criativo (cores variadas).  

• 2 blocos de papel cartão A3 cor branca – 200mg. 

• 1 bloco de papel cartão A3 (cores variadas). 

• 1 caixa de cola colorida com glitter. 

• 2 caixas de cola colorida. 

• 2 caixas de giz de cera 12 cores (jumbo ou triangular). 

• 2 canetas pretas (com ponta porosa, grossa). 

• 1 conjunto de canetas permanentes 1.0 mm (6 cores). 

• 250g de areia colorida. 

• 1 folha de papel panamá. 

• 2 lixas d’água pretas. 

• 1 rolo de fita de tafetá verde (2 ou 3 cm de largura). 

• 1 metro de tecido (algodão cru). 

•  ½ metro de tecido (estampado). 

• 1 novelo de lã. 

• 2 pacotes de lantejoulas (tamanho grande). 

• 2 pacotes de palitos de picolé. 

• 1 pacote de papel (100 folhas) tamanho A3 – cor branca. 

• 3 potes de massa de modelar 500g. 

• 2 potes de têmpera guache (marrom e bege). 

• 12 prendedores (madeira) de roupas. 

• 1 tubo de cola branca 110g. 

 
 

1º ENCONTRO PEDAGÓGICO COM AS FAMÍLIAS  
 

Data: 29/1, sábado. 

Horário: 9h30. 

Pauta: apresentação das turmas, dos docentes e da proposta pedagógica.  
 

INÍCIO DAS AULAS 

Dia 31 de janeiro. 

 


