
 

 

 

Lista de Materiais 2023 

MATERNAL I da Educação Infantil  
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
QTD. DESCRIÇÃO 

01 Caixa de giz de cera grosso (corpo de madeira) 

01 Caixa organizadora de plástico transparente com tampa - 13,5 litros 

01 Camisa branca de malha adulto, tamanho P. 

01 Garrafinha para água  

01 Hidrocor 12 cores grosso JUMBO  

01 Lápis de cor jumbo triangular - 12 cores  

01 Merendeira contendo: toalhinha de pano e utensílios para uso diário 

01 Mochila contendo: muda de roupa reserva (shorts, camiseta, calcinhas ou 
cuecas) / toalha de banho infantil / chinelo / saco para roupa suja ou molhada / 
nécessaire contendo: sabonete líquido / repelente / lenço umedecido / pomada 
protetora infantil (para os que usam) e 3 fraldas (para os que usam) 

01 Pasta polionda A3 - cor amarela, com alça 

02 Potes de massinha atóxica – 500g 

01 Tesoura para massinha 

  

MATERIAL DE USO COLETIVO 
QTD.  DESCRIÇÃO  

01 Batedor de espuma grande 

03 Bloco A3 Folhas brancas encorpadas   

03 Bloco A3 Folhas coloridas 80g - 32 Folhas   

01 Bloco criativo cards fluorescente 

01 Brinquedo pedagógico (para esta faixa etária) 

02 Brinquedo usado para ficar na sala (ex: boneca, carrinho, etc) 

01 Caixa com 6 unidades de cola colorida (25 g cada unidade) 

02 Cola colorida com 6 unidades de 23g 

03 Cola líquida branca - 90g  

04 Folhas de lixa 225x2275 

03 Folhas de papel 40 kg (coloridas)  

02 Folhas de papel 40 kg (cor branca)  

150 Folhas de papel A3 

300 Folhas de papel A4 

02 Folhas de papel celofane (azul e amarelo) 

02 Guache 250 ml (vermelho e amarelo) 

01 Metro de contact 

01 Metro de tecido (qualquer cor e textura) 

01 Molde para massinha 



 

 

02 Pacotes de papel para origami 

50 Palitos de picolé 

02 Papel crepom (cores amarelo e preto) 

01 Pincel no 10 

01 Tela 30 x 40 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 
   
• Os materiais solicitados para uso individual, deverão ser entregues à professora 
regente durante a primeira semana de aula. Solicitamos que os materiais sejam 
identificados com o nome completo da criança. 

 

•  Os materiais de uso coletivo devem ser entregues no Maristinha na semana de 
23 a 27 de janeiro.  Solicitamos que os materiais sejam identificados com o nome 
completo da criança. Favor não entregar no primeiro dia de aula. 

 

• Agenda Marista – É de uso obrigatório. Será entregue pelo colégio na primeira 
semana de aula. 

 

• Ao longo do ano, conforme as atividades e projetos desenvolvidos na turma, 
poderão ser solicitados:  alimentos para realização de práticas culinárias, imagens e 
objetos que ilustrarão e enriquecerão as temáticas, revistas para recorte ou 
rasgadura, sucatas, rótulos, embalagens e taxas para eventos culturais e atividades 
externas.  

 
TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM O 

NOME E SOBRENOME DO(A) ESTUDANTE. 


