
Lista de Material do Minimaternal 2019 

MATERIAL COLETIVO: 

03 – caixas de massa de modelar (tipo Soft ou Uti Guti) 

01 – caixa de giz de cera (Meu Primeiro Giz – 06 cores) 

03 - potes de lenço umedecido (para higiene pessoal) 

02 – cartelas de adesivos (tipo Stickers) 

01- fita dupla face (LARGA) 

01 – pacote de olhinhos móveis (nº 10) 

01 – pacote de penas coloridas 

04 – placas de EVA Liso ( cores: bege e branco) 

02 – placas de EVA com gliter 

01 – tubo de cola branca líquida (500 gr) 

01 – tinta facial (para pintura de rosto) 

01 - metro de fita de cetim  

01 – para de bóia de braço para aula de natação 

15 - saquinhos plásticos transparentes (grosso) 

03 – blocos de papel Desenho A3 (Tipo Canson) 

05 – envelopes brancos tamanho A3 

02 – pacotes de glitter 

01 – bloco de papel colorido A3 com 20 folhas 

01 – rolo de barbante 

02 – folhas de papel crepon (cores diversas) 

01 – camiseta usada (dos pais) para pintura 

01 – livro de história infantil (para faixa etária de 02/03 anos) 

 

HIGIENE PESSOAL: 

01 – necessarie com  escova de dente e creme dental 
 

Observação 
 

1. A lista de material está de acordo com o PROCON. 

2. A lista de material faz parte de nosso trabalho pedagógico. É muito importante que a  criança possua 

todos os itens solicitados para que possamos desenvolver um trabalho integral com cada aluno 

durante o ano.  

3. O material coletivo deve ser entregue a partir do dia 21/01/2019, em uma sacola lacrada, 

identificada com o nome completo do aluno. O material individual deve vir junto com a criança no 

1º dia de aula.Todo material deverá ser etiquetado. 

4. O uniforme de uso diário, assim como o de Natação, de Karatê e de Ballet devem ter o nome do aluno 

escrito com caneta Acripen (que não sai quando lava).  

 


