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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
MATERNAL 2 

 

FAVOR NÃO ENTREGAR MATERIAIS NA RECEPÇÃO OU SECRETARIA DA ESCOLA. 
O material escolar deverá ser entregue somente à professora, no dia 01/02/2022, em sacola ou caixa lacrada e 
devidamente etiquetada com o nome completo da criança. 
 

 
1 bloco A3 papel Canson - branco (serve somente com folhas grossas) 
1 brinquedo pedagógico ou de faz de conta (Sugestões: torre inteligente, bate pinos, aramado, montanha russa, 
salão, médico, construtor, supermercado ou animais diversos) 
1 caixa com 6 tintas neon –15 ml- (Sugestão: Acrilex) 
1 caixa de giz pastel – Sugestão: Pentel 
1 camiseta grande, com mangas, usada, para aula de Artes – com nome  
1 caneta para retroprojetor - Preta ou vermelha 
1 garrafa ou copo para água, com tampa, para uso individual. Deverá ser higienizada(o) e enviada(o) para a escola 
diariamente – com nome 
1 jogo de hidrocor grosso com 12 cores (sugestão: Pilot, Compactor Color ou Faber Castell) 
1 metro de americano cru grosso 
1 metro de tecido com estampas pequenas 
1 pacote de 50 folhas de papel Color set ou Color plus - Tamanho A3 - 180g/m2 (somente folhas grossas) 
1 pacote de 50 folhas de papel Color set ou Color plus - Tamanho A4 - 180g/m2 (somente folhas grossas) 
1 pacote de papel Chamequinho (qualquer cor) 
1 pasta Polionda, de 2 cm, com elástico para livro de literatura 
1 pincel nº 12 
1 revista grande usada (Sugestões: Caras ou Quem) 
1 rolinho de pintura texturizado – 9 cm  
1 rolo de barbante  
1 rolo de fita adesiva (fita banana) – (Sugestão: Scotch) 
1 rolo de fita crepe 
1 tinta guache – 250ml (vermelha) 
2 caixas de massa de modelar (sugestão: SOFT) 
2 durex coloridos 
2 envelopes tamanho A3 
2 folhas de papel kraft grande 
3 canetas pretas - ponta porosa - “Tipo Futura”   
3 lixas (grossas) 
4 folhas de transparência 
4 tintas PVA – 100 ml – (cores verde e azul) 
5 plásticos transparentes grossos (sem furos) 
6 folhas de papel Paraná, tamanho A4, gramatura 1.1 mm 
 

Os dois títulos de literatura serão solicitados por meio de mensagem no aplicativo da escola e as famílias poderão 
trazer na primeira semana de fevereiro. 

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


