
Lista de materiais para 2023 – Minimaternal 1 
(Colocar nome do aluno em todos os materiais) 

 
Início letivo 

31/01/2023 

Os materiais deverão ser entregues  

na secretaria do dia 10/01/2023, ao dia 16/01/2023. 

Os materiais deverão estar dentro de uma sacola lacrada  

com nome e série do(a) aluno(a). 

 
04 – Anilinas comestíveis líquidas, cores 
variadas;  
01 – Bloco de papel canson A3, 140g/m²; 
01 – Bloco de real paper, 120g/m² ; 
01 – Bobina picotada de saco plásticos com 200 
unidades (30x40cm); 
01 – Camiseta adulto usada para aulas com tinta; 
01 – Caixa de giz de cera jumbo acrilex – Meu 
primeiro giz (12 cores); 
01 – Caixa de giz escolar colorido (giz de lousa), 
para atividades de pintura no chão; 
03 – Caixas de lenço de papel  50un; 
01 – Caixa de pintura a dedo (6 cores); 
01 – Caixa organizadora polionda 31x23,5x15 
(azul ou branca); 
01 – Cola gel 90g atóxica; 
01 – Conta gotas colorido pedagógico; 
02 – Esponjas duas faces; 
05 – Envelopes branco liso (ofício); 
05 – Envelopes saco pardo (1/2 A4); 
03 – Feltros (1m branco, 1m azul e 1m amarelo); 
01 – Fita de cetim nº2 (1m), cor variada; 
01 – Folha de papel pardo Kraft (3 metros); 
02 – Folhas de papel scrapbook; 
04 – Folhas de color set (azul, verde, vermelho e 
amarelo); 
03 – Folhas de E.V.A. com glíter (cores variadas), 
40x60cm, 2mm; 
03 – Folhas de E.V.A. fantasia, 40x60cm, 2mm; 
03 – Folhas de E.V.A. lisos (vermelho, bege e 
branco), 40x60cm, 2mm; 
02 – Folhas de papel cartão (azul e verde); 
02 – Folhas de papel crepom (azul e verde); 
01 – Folha de papel veludo (cor variada); 
02 – Folhas de papel espelhado (prateado e 
dourado); 
20 – Folhas de sulfite A3 – 42 x 29,7cm (não 
confundir com sulfitão); 
01 – Garrafinha de água (uso diário); 
01 – Gel para cabelo 240g; 
03 – Grampo trilho de metal; 

01 – Jogo de baldinho de areia; 
01 – Lixa d’água p/ parede; 
03 – Livros de histórias (Histórias que a família 
escolher); 
01 – Necessaire pequena contendo creme e 
escova dental com proteção (dentro da mochila 
diariamente); 
01 – Pacote de 100 folhas de papel sulfite, 
tamanho A4, cor branca; (Chamequinho) 
Motivo: outras marcas enroscam as folhas no 
momento da impressão. 
02 – Pacote de lenço umedecido 50un., 
hipoalergênico; 
01 – Pacote de plumante 100gr.; 
01 – Painel para pintura (50x70cm); 
01 – Paleta de aquarela 12 cores; 
03 – Pacotes de bexiga (preta, amarelo e 
vermelho); 
03 – Potinhos de massinha de modelar 150g; 
01 – Pintura facial (3 cores); 
12 – Prendedores de roupa de madeira; 
01 – Revista para ser usada; 
02 – Rolinho de espuma escolar de 4cm (cor 
variada); 
01 – Saquinho de mini pompom (cor variada); 
01 – Saquinho de penas coloridas (cor variada); 
05 – Saquinhos zip lock (10x14cm); 
01 – Trincha pequena nº02; 
01 – Vaso de barro (14x12cm); 
01 – Velcro (1m) branco, 25mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


