
  

 

 
 
 
 
 

 
Lista de Materiais 2022 

Educação Infantil - Maternal II (2 anos) 
 

Quantidade Material Utilização 

02 Livros de literatura (serão solicitados, via agenda, no mês de fevereiro) 
Projeto Ciranda 

Literária 
01 Mochila 

Para cuidado da 
criança. 

 
*Materiais que 
deverão estar 

diariamente na 
mochila. 

 
**Observar o clima 
do dia, colocar as 

roupas em um 
plástico e ficar 

atento à reposição 
diária 

01 Lancheira 
01 Guardanapo de tecido para forrar a mesa do lanche 
01 Agenda (oferecida pelo colégio) 
01 Copo com bico 
01 Toalhinha de mão 
01 Par de sandália de plástico que ofereça segurança à criança 
01 Lençol para forrar o colchonete (120cm x 60 cm)) 

05 
Fraldas descartáveis (para as crianças que fazem uso, repor quando 

necessário 

01 
Embalagem de lenços umedecidos (deverá ser reposto quando 

necessário) para as crianças que fazem uso ao irem ao banheiro ou para 
troca de fraldas. 

01 Pomada para assaduras 

03 
Mudas completas de roupa, incluindo calcinhas ou cuecas (em caso de 

crianças que já fizeram o desfralde) 

01 
Brinquedo a escolha: bebê de brinquedo (tamanho médio), carrinho 
resistente de brinquedo (tamanho médio), kit de panelinhas, kit de 

ferramentas. 
Para atividades 

pedagógicas. 
 

*Materiais 
individuais que 
deverão ficar na 

escola. 

02 Tubos de cola branca 90g 
01 Caixa de giz de cera 185g (Meu 1º giz, com 6 unidades) 
05 Caixas de massinha de modelar com 12 unidades (a base de amido) 

01 
Jogo de pincel jumbo com 12 unidades (colocar o nome do aluno em 

cada unidade) 
80 folhas Papel A3 60kg para documentação e registro de atividades individuais 

50 folhas 
Papel A3 colorido (gramatura de 120 a 180 gramas; cores variadas) para 

documentação e registro de atividades individuais 
02 Papel Crepom (cores diversas) 
01 Blusa de malha tamanho adulto (que cubra todo o uniforme) 

Materiais individuais 
para aula de arte 

01 Pincel para pintura nº 20 (ponta chata) 
01 Rolo de espuma pequeno para pintura 
01 Pacote de areia cinética colorida 
01 Tinta Guache 500ml (cor diversa) 
01 Estojo Aquarela 12 cores 
01 Pasta portifólio tamanho A3 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

• Todo material de uso pessoal deve ser identificado com o nome completo da 
criança, inclusive o uniforme 
 

• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano.  
 

• O aluno deverá trazer, no 1º dia de aula, todos os itens da lista de materiais. A Escola 
não se responsabiliza por extravio de material não identificado. 

 

• Observar a qualidade do material, tendo em vista a saúde, a segurança e o bem-
estar da criança.  


