
ESCOLA MUNDO FELIZ 
R. Marechal Hermes, 895 – Gutierrez – Fone: 3337-6301 

LISTA DE MATERIAL PARA MATERNAL II - 2020 

 

 

 
 

Material Escolar  
 

◆ 01 metro de tecido com estampas pequenas 

◆ 01 metro de americano cru grosso 

◆ 01 jogo de hidrocor grosso com 12 cores  (sugestão: Pilot, Compactor Color ou Faber Castell) 

◆ 02 blocos A3 papel Canson - branco (serve somente com folhas grossas) 

◆ 02 folhas de papel camurça (cores variadas) 

◆ 1 pacote de 50 folhas de papel Color set ou Color plus - Tamanho A3-180g/m2 (somente folhas grossas) 

◆ 01 pacote de 50 folhas de papel Color set ou Color plus- Tamanho A4 – 180g/m2 (somente folhas grossas) 

◆ 03 canetas pretas - ponta porosa - “Tipo Futura”   

◆ 01 caneta para retroprojetor  - Preta  ou vermelha 

◆ 01 pacote de papel Chamequinho  (qualquer cor) 

◆ 02 envelopes tamanho A3 

◆ 02 caixas de massa de modelar (sugestão: SOFT) 

◆ 02 pacotes de Creative Lumi Paper   

◆ 04 folhas de transparência 

◆ 01 pasta Polionda, de 2 cm, com elástico para livro de literatura 

◆ 01 rolo de fita adesiva (fita banana) – (Sugestão: Scotch) 

◆ 01 garrafa ou copo para água, com tampa, para uso individual. Deverá ser higienizada(o) e enviada(o) para a escola 

diariamente. 

◆ 01 revista grande usada (Sugestões: Caras ou Quem) 

◆ 01 revista em quadrinhos usada 

◆ 01 camiseta grande, com mangas, usada, para aula de Artes.  

◆ 1 brinquedo pedagógico ou de faz de conta (Sugestões: torre inteligente, bate pinos, aramado, montanha russa, salão, 

médico, construtor, supermercado ou animais diversos) 

 

 

 
  

Material de Artes (opcional na escola até o dia 30 de janeiro de 2020) 

 
◆ 05 plásticos transparentes grossos (sem furos) 

◆ 1 caixa de giz de cera  

◆ 01 rolo de barbante  

◆ 02 lixas (grossas) 

◆ 2 durex coloridos 

◆ 02 tintas guaches – 250ml (vermelha e preta) 

◆ 01 trincha (1 polegada)  

◆ 01 pincel n° 12 

◆ 01 rolo de fita crepe 

◆ 05 fls de papel Paraná- tamanho A4- (Gramatura:1.1 mm) 

◆ 01 caixa de giz pastel – Sugestão: Pentel 

◆ 01 caixa com 6 tintas neon –15 ml- (Sugestão: Acrilex) 

◆ 4 tintas PVA – 100 ml – (cores verde e azul) 

◆ 2 folhas de papel kraft grande 

◆ 1 rolinho de pintura texturizado – 9 cm  

 

Todo o material escolar e artes poderá ser encontrado em livrarias e papelarias da cidade 

O material de Artes deve ser comprado de acordo com a lista ou pago na Secretaria da escola.  O Material Escolar 
individual não é vendido na escola e deverá ser entregue somente à professora no dia 03/02/2020. 

Favor marcar o material com nome do aluno. 

 

            Os dois títulos de literatura estarão disponíveis no primeiro dia de aula. 


