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Lista de Material Escolar para 2021 

Minimaternal 
 

Material do 1º semestre que deverá ser entregue à professora da turma no dia 26/01/2021 – 3ª feira -  
no horário de apresentação da professora + rotina da série – (Manhã às 07h45 – Tarde às 13h30). 

 

** Todos  os  itens  deverão  estar  identificados  com  o  nome  e  série  do(a)  aluno(a) ** 
 

Material adquirido pelos pais para uso pedagógico: 
 

01 pasta polionda AZUL - tamanho duplo ofício fina A3  01 foto do(a) aluno(a) 10x15  (p/uso em sala de aula) 

02 tubos de cola branca 110gr  01 foto da família  10x15        (p/uso em sala de aula) 

02 caixas de massinha de modelar/amido – 12 unidades  01 broxinha para pintura 

02 potes tinta guache 250 ml(marrom e roxo)                                          01 pincel chato nº 10 

02 pacotes de lantejoula – qualquer cor - GRANDE  01 metro de tecido colorido 

02 caixas de tinta plástica - 6 cores  01 metro de tecido de algodão cru 

10 plásticos tamanho ofício grosso                                     01 cento de sulfite AZUL tamanho A4                              

02 rolos de fita adesiva ESTAMPADA fina                          01 tubo de cola glitter     

01 cola gel frasco ergonômico 63g                                     100 palitos de sorvete coloridos 

03 caixas de fósforos cheias                                               01 lata média de Nescau com tampa 

10 m de Fita de cetim – 1cm de largura de qualquer cor         01 pote plástico de sorvete com tampa 

01 caixa de sapato tamanho adulto        02 rolos durex colorido 

01 garrafa plástica de 600 ml       01 durex grosso transparente 

01 caixa de giz de cera tipo “Meu 1º Giz” (6 unidades)  04 colas bastão 

01 bloco Criativo tipo Novaprint – ecocores PT 42FL – A4     24 colheres de sobremesa descartáveis 

 24 garfos de sobremesa descartáveis                              01 caixa tinta relevo  

20 pratos de papelão                                                           03 revistas usadas  

01 pacote de olhinhos móveis grande                                 02 metros de feltro (qualquer cor) 

01 metro de velcro  
 

01 camiseta manga curta tam. P adulto (para quando o(a) aluno(a) for realizar atividades com tinta) 
 

01 necessaire com:  escova de dentes com estojo plástico, creme dental, sabonete, esponja,  
escova de cabelo ou pente e toalha de mão. 

 02 Livros de histórias próprios para a idade (podem ser usados) 

 Sugestão por autores: Todd Parr e livros de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen  

 Fantasias e adereços (podem ser usados) 

 01 brinquedo pedagógico próprio para a idade (pode ser usado) 

 

 Materiais extras:  
 

 Havendo necessidade de material específico para alguma atividade  
(exemplo: caixa de sapatos, botões, etc.), como também para confecção do  
presente para o Dia das Mães e dos Pais, será solicitado via agenda com antecedência. 

 

Material a ser entregue no 1º dia do 2º semestre: 
(Esta lista poderá sofrer pequenas alterações conforme necessidade) 
 

01 caixa de massa de modelar -12 cores  01 maço de algodão(p/uso em sala de aula) 

01 caixa de gizão de cera - 6 cores (se necessário) 01 tela de pintura – 20 x 30 cm. 

01 caixa de pintura a dedo - 6 cores 02 tubos de cola branca 90 gr. 

01 cento de sulfite AZUL tamanho A4                                          01 bloco Criativo tipo Novaprint – ecocores PT 42FL         

10 metros de fita cetim ESTAMPADA c/1cm de largura               01 fita crepe 
 

 

Material básico e Sistema Anglo fornecido pelo Colégio: 
 

 Solicite em nossa secretaria, a composição deste material e sua utilização. 
 

 folhas duplo ofício com logomarca  folhas A4 com logomarca 

1 Agenda escolar  anual papéis de uso comum 

Unidade Mascote:  Av. Mascote, s/nº, ao lado do nº 911 - Vl Mascote - S.P.  -  Fone: (11) 5564 3466  -  CEP: 04363-001 
Unidade Alexandria:  Rua Palacete das Águias, nº 666  - Vila Alexandria - S.P. - Fone: (11) 5031 7108  - CEP: 04365-023 

Sugerimos algumas 

marcas  por possuírem 

maior qualidade e 

durabilidade:  GIOTTO - 

FABER CASTELL - 

ACRILEX - BIC -  

PILOT 

LISTA 

ATUALIZADA 


