
 
Turma - Maternal I 

 

Material Escolar Interdisciplinar 2020 

O responsável pode optar por trazer a lista abaixo, completa, ou pagar o valor do material no colégio 

até um dia antes do início das aulas. (Não trazer os materiais no 1º dia de aula) 

 
 

2 caixas de lápis de cor grosso 

2 caixas de giz de cera grosso 

1 jogo de caneta hidrocor Piloto grossa com 12 

cores 

4 potes de tinta guache de 250g nas cores: 

verde, vermelho, marrom e azul claro 

1 caixa de tinta plasticor 

1 tinta de tecido (marrom) 

1 caneta para tecido 

3 colas líquidas brancas atóxicas (grandes) 

4 potes de massa de modelar de 500g 

(coloridas ) 

1 pincel nº 14 achatado 

1 pincel nº 8 

1 pacote de palito de sorvete colorido 

1 pacote de palito de churrasco 

1 pacote de algodão bolinha branco 

3 glítters (dourado, prateado e azul) 

1 pacote de lantejoula grande  

8 botões grandes e coloridos 

2 metros de tecido de algodão cru  

1 tela 20X30cm com nome   

2 latinhas (tipo de creme de leite) encapadas 

e com nome  

1 avental com nome para atividades com tinta 

1 fita crepe larga 

1 durex colorido  

1 caneta permanente vermelha 

 

Papéis:  

200 folhas de sulfite colorido 

2 Papéis laminados (prata e dourado) 

3 Papéis celofanes (transparente, azul e 

amarelo) 

3 Papéis de seda (rosa, azul e estampado) 

6 Papéis crepons (amarelo, verde, azul e 

vermelho, marrom e preto) 

4 Papéis color set (amarelo, vermelho azul e 

verde) 

4 Papéis cartão (amarelo, azul, verde e 

marrom) 

3 Cartolinas brancas 

3 papéis espelho (vermelho, azul e verde) 

2 Papéis Kraft 

4 Folhas de E.V.A ( 2 verdes e 2 amarelas) 

4 Folhas de E.V.A com brilho (qualquer cor) 

20 saquinhos plásticos com furo 

1 bloco de papel canson A3 

1 bloco Criativo com 32 folhas Romitec 

1 kit Leoni  

1 bloco Eco Cores Textura Visual 180g A4 

2 caixas de lenço de papel 

1 papel Paraná 

 

Material Pedagógico: 

 

1 jogo pedagógico para a faixa etária (jogo da memória, dominó, percepção visual, quebra-cabeça, 

etc.) com nome. 

 

 

Valor do material escolar interdisciplinar: R$ 448,00 
*Pode ser parcelado em até 4x no cartão, cheque ou boleto, a partir de Janeiro de 2020. 

 

 

Os livros de histórias infantis (paradidáticos) serão solicitados no início do ano e adquiridos pelos               

responsáveis após a reunião de apresentação. 


