
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2019 

Educação Infantil 
 

 MATERNAL  II  (3 ANOS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
*Material a ser usado, individualmente, para atividades diárias, em sala de aula. 
 
 

 TODO  MATERIAL  SERÁ   USADO  DURANTE O ANO    LETIVO    E    DEVERÁ   SER    
ENTREGUE    NO  COLÉGIO ATENAS   NO    PERÍODO DE 28 a 31/1/2019. 

 
 

 

 

 

  50 folhas color set A4 ou criative paper fluorescente*  

 100 folhas papel A4 - reciclado, * 

 50 folhas papel A4-branco * 

 1 metro de papel contact transparente, (utilizadas para 

uso de atividades pedagógicas)  

 2 folhas (papel color-set  - qualquer cor),     

 4 folhas (papel cartão),   

 4 folhas papel pardo 

 2 folha (papel triplex), 

 2 folhas (cartolinas brancas),   

 7 caixas de massinha      

 1 jogo de pincel atômico ponta redonda (com 12 cores, 

grosso),  

 1 pacote de lenço umedecido (uso individual) 

 2 anilinas (líquida), *  
 1 pote de tinta guache (250ml cada, cores variadas),  

 5 tintas fosca para artesanato 37 ml 

 1 pincel Nº 14, 

 3 dúzias de palitos de picolé (novos),  

 2 tubos de cola branca (grande), 

 1 esponja, de banho (para uso nas pinturas, individual) 

 2 pastas com grampos 

 4 folhas de E.V.A, (2 cores Amarelas e 2 cores vermelhas) 

 1 caixa de gizão de cera 

 1 pacote de palito de picolé colorido* 

 1 lugar do jogo americano de polipropileno ou de EVA* 

 1 camiseta usada (infantil) 

  1 Caixinha de Cola Glíter (com 6 unidades) 

 1 durex colorido 

 1 papel pardo 

 1 caixa de lápis de cor 

 

 

 1 pacote  com 2 rolos de papel toalha,(para 

uso individual, no horário do lanche) 

 1 tesoura de metal sem ponta,  com nome 

 1 brinquedo de areia,  

 1 livro de história de acordo com a sugestão 

em anexo,  

 2 revistas (velhas) para recortar,   

 1 baldinho de monta-tudo (peças maiores),*   

 1 revistinha infantil,  

 1 camiseta de adulto (usada) para pintura, 

 1 troca de roupa para ficar na escola 

(colocar o nome),  

 2 bastões de cola quente (grosso), *   

 4 metros de TNT (azul),  

 4 metros de TNT (verde), 

 4 metros de TNT (vermelho), 

 3 potes de tinta plástica (37ml),  

 1 escova de dente com protetor (colocar 

nome) 

 1creme dental de uso pessoal (colocar nome), 

 1 pacote de bichinhos de plásticos 

(fazendinha em tamanho maior), 

 1 caneca de plástico (para beber água) 

 3 fitas crepe * 

 1 caixinha com 6 tintas (confetti). 

 1 grampo de trilho 

 

Para uso das 

fantasias 

individual 


