
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL III 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(Trazer na mochila no primeiro dia de aula) 

QTD DESCRIÇÃO 

01 Bloco A3 branco com 100 folhas encadernado- capa transparente (espiralado) no sentido 

horizontal (papel 270 x 420 mm – 140g); (Uso na construção do portfólio - Livro Minhas Histórias 

e descobertas, registros de desenho e escrita) 

01 Kit  Minichef: avental  e chapéu 

01 Tesoura sem ponta 

01 Blocos lógicos/de encaixe (plástico resistente) 

01 Lupa. (Atividade diversificada) 

01 Pote de sorvete vazio com tampa (quadrado) 

01 Acessórios para brincar de faz de conta (óculos, chapéus, colares, fantasia etc.). Pode ser 

usado. 

 MATERIAIS PARA ATIVIDADE EM SALA DE AULA 
(MATERIAL A SER ENTREGUE NO COLÉGIO) 

QTD DESCRIÇÃO 

01  Bloco de papel para desenho 140g – formato A3 – 20 folhas (Utilização durante o ano na 

construção do portfólio e suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem 

e Arte). 

02 Bloco de papel color card colorido para colagem e montagem (dobradura, scrapbook, maquete) 

(120g) (Utilização durante o ano na construção do portfólio e suporte para registro de desenho e 

pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

02 Jogo de canetão jumbo, 12 cores, lavável 

01 Papel ofício A4 – branco – (Utilização durante o ano na construção do portfólio e suporte para 

registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

01 Palitos de picolé coloridos (pacote com 50 unidades) 

01 Pacote de olhos articulados (médios ou grandes) 

02 Lápis de escrever JUMBO   

02 Cola branca 90g cada. 

01 Pincel escolar redondo – nº14 

01 Caneta ponta porosa cor preta. 

50 cm Tecido tricoline estampado (Atividade diversificada) 

03 cx Massinha de modelar colorida 180g (Que não gruda na mesa) 

03 Papel crepom (cor a critério) (Utilização durante o ano na construção do portfólio e suporte para 

registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

03 Papel Color Set decorado cores variadas (Utilização durante o ano na construção do portfólio e 

suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 



 

 

01 Papel ofício A4 (amarelo) 100 folhas (Utilização durante o ano na construção do portfólio e 
suporte para registro de desenho e pintura e nas atividades de Imagem e Arte). 

50 cm Tecido feltro qualquer cor (Atividade diversificada 
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Observação: os livros adotados do Programa Bilíngue podem ser adquiridos no site 

https://www.disal.com.br/maristapalmas. Nesse caso, após escolher a série desejada, o site direciona 

para os livros que devem ser adquiridos. As famílias podem adquirir o livro em qualquer outro site, 

pedimos atenção ao ISBN indicado. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Material que deverá acompanhar o estudante diariamente: 

• 01 Mochila de rodinha com materiais de uso individual, contendo os seguintes itens: 01 Muda de roupa 

para emergência (troca), 01 toalhas de rosto, chinelo, sabonete líquido; 

• 01 Lancheira contendo diariamente: garrafinha com água e um guardanapo de tecido para lanche com 

nome; 

• 01 Pasta A3 transparente com alça. 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do estudante, inclusive o uniforme, em 

especial os casacos, deverão ser marcados com o nome da criança em lugar visível; 

• Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de culinária, ilustrações ou 

objetos para os projetos pedagógicos científicos, diversas sucatas, rótulos ou embalagens, taxas para 

eventos culturais ou aulas de campo. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


