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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – MATERNAL II  -  2020 

 
01 caderno de grande espiral (pode ser do tipo meu 1º caderno) 80 folhas 

01  tesoura sem ponta.(gravada com o nome do aluno) 

01 caixa de lápis de cor jumbo 

02 frascos de cola branca 90g 

01 bolsinha para o lápis de cor 

01 pincel para pintura nº 12 

01 caixa de giz de cera resistente 

01 garrafinha de água 

01 blusa velha do papai ou da mamãe para arte 

01 foto atual da criança (tamanho padrão) 

01 caixa encapada a seu critério na medida 31cmx25cmx18,5cm, contendo: 

material higiênico _toalha de mão, creme dental, escova dental , sabonete líquido, 02 shorts, 2 camisetas, 2 calcinhas 

ou cuecas e 02 pacotes de lenços de papel , 01 pacote de lenço umedecido, uma toalha de banho (pode ser usada).  

* Manter um par de chinelos na bolsa da criança. 

 

Material de Arte 

01 caderno de desenho (tipo meu primeiro caderno) 40 folhas. 

 

OBS.: Além dos materiais citados a criança deverá ter uma lancheira, contendo vasilha para acondicionar o lanche,  

toalha ou guardanapo. 

 

- Uniforme completo (camiseta e bermuda da escola, tênis preto, meia branca e uniforme de frio). 
 
 
 
Carteirinha  - Valor R$ 10,00 
 
Todo o material deverá ser marcado com o nome da criança e entregue à professora no 1º dia de aula. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – MATERNAL III -  2020 
 
01 caderno grande: espiral e sem pauta (pode ser do tipo meu 1º caderno) 80 folhas 

01 cadernos grandes: espiral e sem pauta (pode ser do tipo meu 1º caderno) 40 folhas 

01 tesoura sem ponta (gravada com o nome do aluno) 

03 frascos de cola branca 90g 

01 caixa de lápis de cor jumbo 

01 caixa de giz de cera resistente 

2 lápis de escrever jumbo 

03 PILOT color 850(azul, vermelho, preto) 

01 pincel para pintura nº 12  

01 blusa velha do papai ou da mamãe para arte 

01 garrafinha de água marcada com o nome da criança 

01 foto atual da criança (tamanho padrão). 

01 caixa encapada a seu critério na medida 31cmx25cmx18,5cm, 

contendo: material higiênico _toalha de mão, creme dental, escova dental , sabonete líquido, 02 shorts, 2 camisetas, 

2 calcinhas ou cuecas e 02 pacotes de lenços de papel, uma toalha de banho (pode ser usada).  

* Manter um par de chinelos na bolsa da criança. 

 

Material de Arte 

01 caderno de desenho (tipo meu primeiro caderno) 40 folhas. 

1 tela 40x50 

 

OBS.: Além dos materiais citados a criança deverá ter uma lancheira, contendo vasilha para acondicionar o lanche,  

toalha ou guardanapo. 

 
- Uniforme completo (camiseta e bermuda da escola, tênis preto, meia branca e uniforme de frio). 
 
 
 
Livro: Buriti Mirim 1 – Editora Moderna   - 3ª Edição 
 
Material da Edutec – Valor R$ 60,00  vencimento 10/02/2020 
Carteirinha  - Valor R$ 10,00      
 

 
Todo o material deverá ser marcado com o nome da criança e entregue à professora no 1º dia de aula. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 1º PERÍODO - 2020 
 
02 cadernos de desenho grande espiral (pode ser do tipo meu 1º caderno, que contém 80 folhas) 

01 garrafinha de água marcada com o nome da criança 

01 bolsinha com 01 lápis preto, borracha, apontador com depósito 

01 tesoura sem ponta (gravar o nome do aluno). 

03 frascos de cola branca 90g 

01 pincel para pintura nº 12 

01 caixa de lápis de cor jumbo 

01 blusa velha do papai ou da mamãe para arte 

01 foto  atual da criança (tamanho padrão). 

01 caixa (tamanho caixa de sapato)* encapada a seu critério na medida 28cmx17cmx12cm, contendo: material 

higiênico: toalha de mão, creme dental, escova dental , sabonete, 01 short, 01 camiseta,  01 calcinha ou cueca.  

*Manter um par de chinelos na bolsa da criança. 

2 revistas velhas para recorte 

 

Material de Arte 

01 caderno de desenho (tipo meu primeiro caderno) – 40 folhas. 

OBS.: Além dos materiais citados a criança deverá ter uma lancheira, contendo vasilha para acondicionar o lanche e 

toalha ou guardanapo. 

 

- Uniforme completo (camiseta e bermuda da escola, tênis preto, meia branca e uniforme de frio). 
 
 
 
 
 
Livro: Buriti Mirim 2 – Editora Moderna   - 3ª Edição.  
  
Material da Edutec – Valor R$ 60,00 Material da Edutec – Valor R$ 60,00  vencimento 10/02/2020 
Carteirinha  - Valor R$ 10,00       
 
 

Todo o material deverá ser marcado com o nome da criança e entregue à professora no 1º dia de aula. 
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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2.º PERÍODO - 2019 
 

01 Pincel atômico (850)  

01 caixa de lápis de cor (12 unidades) 

03 caderno de desenho grande espiral (tipo meu primeiro caderno) 80 folhas 

01 caderno pequeno brochura com pauta (capa dura) 96 folhas 

01 bolsinha com 05 lápis pretos nº 2 

01 apontador com depósito  

01 tesoura sem ponta 

03 frascos de cola branca 90g  

01 pincel para pintura nº 12 

01 garrafinha de água marcada com o nome da criança 

01 foto da família 

01 blusa velha do papai ou da mamãe para arte 

01 foto atual da criança (tamanho padrão) 

01 caixa encapada a seu critério na medida 31cmx15cmx18,5cm, contendo: material higiênico: toalha de mão, 01 

short, 01 camiseta,  01 calcinha ou cueca.  

*Manter um par de chinelos na bolsa da criança. 

 

Material de Arte 

01 caderno de desenho (tipo meu primeiro caderno) 40 folhas. 

OBS.: Além dos materiais citados a criança deverá ter uma lancheira, contendo vasilha para acondicionar o lanche e 

toalha ou guardanapo. 

 
- Uniforme completo (camiseta e bermuda da escola,  tênis preto, meia branca e uniforme de frio). 
 
 
 
 
Livro: Buriti Mirim 3 – Editora Moderna  - 3ª Edição.   
 
Material da Edutec – Material da Edutec – Valor R$ 60,00  vencimento 10/02/2020 
Carteirinha  - Valor R$ 10,00       
 

 
Todo o material deverá ser marcado com o nome da criança e entregue à professora no 1º dia de aula. 
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