
 

 Material Escolar 2021 
 

Maternal II 
 

Material Individual  
 

Todos os itens de uso individual deverão permanecer 

com o aluno durante as aulas on-line e enviadas no 

retorno presencial. 

Material Uso Coletivo  

Todos os itens de uso coletivo deverão ser entregues na 

escola até o dia 26/01/2021.  

Todos os itens solicitados serão utilizados para as 

modalidades de ensino remoto e presencial. 

03 lápis pretos Nº 02 - jumbo triangular 

02 caixas de lápis de cor – 12 cores - jumbo triangular 

02 apontadores com depósito triangular 

01 caixa de giz de cera curtom – 12 Cores 

01 Estojo com 2 compartimentos 

02 borrachas brancas – grande 

02 Caixas de massa de modelar  – Uti Guti – 12 Cores 

01 tesoura sem ponta com nome 

01 tubo de cola branca – tubo grande  

02 tubos de cola em bastão – grande Pritt 

01 caixa de Cola Colorida - Acrilex 

01 jogo de tinta guache- 06 cores 

01 pincel redondo escola Nº 14 

01 avental plástico para pintura ou camiseta grande 

01 brinquedo pedagógico  

01 caixa organizadora de 10L 

01 pasta catálogo preta com 100 plásticos grossos 

01 pasta maleta polionda A3 - Azul 

01 tela de pintura 30x40 

01 caixa de lenço de papel 

02 Pacotes de toalhinhas umedecidas 

 

 

Itens que deverão estar diariamente na mochila do 

aluno: 

01 escova de dente  

01 creme dental 

01 toalha pequena  

01 caneca plástica  

01 nécessaire 

01 garrafinha de água (squeeze) 

500 fls de Sulfite branco                          

100 fls de Sulfite colorido 

05 fls de papel crepom (cores variadas) 

05 fls de cartolina branca 

04 fls de cartolina colorida 

04 fls de cartolina laminada (cores variadas) 

05 fls de papel cartão (cores variadas) 

04 fls de papel pardo 

05 fls de papel color set (cores variadas) 

02 Fls de Papel Paraná 

02 Fls de cartolina ondulada (cores variadas) 

01 caneta para retroprojetor – Preta 

10 sacos plásticos tamanho A4 grosso 

10 refis de cola quente grosso 

10 refis de cola quente fino 

01 pacote de color set A4 – 20 Folhas 

03 Blocos de atividades desenho liso canson -A3 -120g/m2 

- 30 folhas 

02 Blocos de desenho branco (canson) A4 – 140g/m2 – 20 

folhas 

01 pacote de palito de algodão doce (sem ponta) 

01 fita dupla face grossa 

01 durex (fino e grosso) 

01 rolo de fitilho Azul e Verde 

01 pacote de Botões grandes com 30 unidades  

01 pacote de Pedra de Aquário Azul e Verde 

01 bobina de nylon pequena transparente 

01 pacote de pregadores 

01 pacote de algodão branco 

01 rolo de fita de cetim 22mm – Azul e Verde 

01 novelo de lã Azul e Verde 

01 tubo grande de cola branca  

 

 

Observações: 

• A mochila deverá ser leve e do tamanho adequado a criança e sem rodinhas. 

• Todo Material será adquirido pelo responsável e deverá ser identificado com os dados do ALUNO.  

• Lembramos no decorrer do ano letivo alguns materiais deverão ser repostos. 


