
Lista de materiais para 2022 – Minimaternal 

 (Colocar nome d0 aluno em todos os materiais) 

01 – Agenda 2022 com folha grande por dia útil; 
20 – Folhas de sulfite A3 – 42 x 29,7cm (não 
confundir com sulfitão); 
20 – Botões grandes, cores variadas; 
01 – Trincha pequena; 
01 – Pincel nº14; 
01 – Tinta de tecido acrilex – 37 ml (qualquer 
cor); 
01 – Tinta PVA branca – 100ml; 
02 – Tintas guaches (marrom e roxo); 
01 – Tinta facial (3 cores); 
01 – Caixa de pintura a dedo (6 cores); 
01 – Esponja macia; 
04 – Anilinas comestíveis líquidas, cores 
variadas; 
01 – Caixa de giz de cera jumbo acrilex – Meu 
primeiro giz (12 cores); 
01 – Caixa de lápis de cor Jumbo triangular (12 
cores); 
01 – Foto 10x15 da família; 
01 – Foto 10x15 do aluno; 
01 – Foto 10x15 do aluno com os avós; 
01 – Pacote de 100 folhas de papel sulfite A4 
branco; (Chamequinho) 
MOTIVO: OUTRAS MARCAS ENROSCAM AS 
FOLHAS NO MOMENTO DA IMPRESSÃO. 
01 – Bloco de papel canson, para desenho, A4, 
colorido; 
01 – Bloco de real paper ; 
03 – Tubos de cola 90g; 
01 – Saquinho de penas coloridas; 
01 – Saquinho de mini pompom colorido; 
01 – Avental plástico para as aulas com tinta; 
05 – Grampo trilho de metal; 
01 – Jogo de baldinho de areia; 
03 – E.V.A. fantasia; 
03 – E.V.A. com glíter; 
03 – E.V.A grosso; 
03 – E.V.A. lisos (vermelho, bege e branco); 
3m -  Papel pardo Kraft; 
04 – Color set (azul, verde, vermelho e amarelo); 
02 – Papeis crepons (azul e verde); 
02 – Papeis cartões (azul e verde); 
02 – Scrapbook; 
10 – Envelopes saco pardo (1/2 A4); 
10 – Envelopes branco liso (ofício); 
02 – Potinhos de gliter; 
01 – Rolinho de espuma; 
03 – Potinhos de massinha de modelar 150g; 

03 – Pacotes de bexiga (preta, amarelo e 
vermelho); 
01 – Pacote de plumante 100gr.; 
50cm - Tecido de algodão com estampa infantil; 
50cm - Tecido algodão cru; 
1,5m - Feltro (50 cm vermelho, 50 cm laranja e 
50 cm amarelo); 
01 – Lixa d’água p/ parede; 
1m – Velcro; 
1m – Fita de cetim nº2; 
01 – Novelo de lã; 
01 – Pacote de algodão em bolhas; 
01 – Painel  para pintura (25x25cm); 
06 – Prendedores de roupa de madeira; 
05 – Saquinhos zip lock (10x14cm); 
01 – Gel para cabelo 240g; 
01 – Vaso de barro (14x12cm); 
01 – Revista; 
03 – Livros de histórias (Qualquer título infantil); 
01 – Bowl de plástico de sobremesa; 
01 – Garfo e colher de sobremesa; 
01 – Pintura facial (3 cores); 
01 – Bobina picotada de saco plásticos com 200 
unidades (30x40cm). 
 

(todos os itens com nomes escrito com 
caneta permanente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Livro paradidático para leitura e desenvolvimento em sala de aula 
durante o ano letivo: 

 
PROJETO MÚSICA EM FAMÍLIA 

O QUE NÓS SOMOS JUNTOS 
WE ARE BETTER TOGETHER 

 

 
 

Adquirir na secretaria do Colégio: 
Valor R$ 100,00. 

Até 14/01/2022 com a Tuane. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receberemos somente a lista completa (com todos os materiais pedidos). 
 

Os materiais deverão ser entregues na secretaria nos dias 04 à 10 de janeiro de 2022. 
 

Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. 
Cada item desta lista contém um projeto pensado, sonhado e inspirado no desenvolvimento humano. 

 
Que venham muitos momentos de conexões!!! 

 
 
 
 
 
 

 

  

 


