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2018 – LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL II 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 

 01 Agenda escolar do Colégio Misericórdia (2018) 

 01 Caixa de lápis de cor JUMBO  

 01 Apontador para lápis JUMBO 

 01 Tesoura escolar - sem ponta  

 02 Caixas de giz de cera Curtom 

 01 Pasta Polionda, tamanho A-4 (vermelha fina)  

 02 Colas bastão 20g  

 03 Tubos de cola líquida  

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 
 01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, branca, 500 

folhas  

 01 Pacote de papel sulfite, tamanho A4, amarela, 100 

folhas  

 05 Caixas de massa de modelar 

 02 Tintas guache 250 ml (verde e vermelho) 

 02 Pacotes de bexiga nº 9 

 01 Pacote de palito de sorvete 

 01 Novelo de lã 

 01 Pacote de algodão 

 01 Rolo de barbante 

 01 Pacote de prendedor 

 01 Pacote de papel Filipinho A4 

 01 Bloco de papel canson A4 

 02 Folhas de cartolinas (01 amarela e 01 azul) 

 01 Rolo de fita dupla face 

 01 Massinha adesiva Pritt 

 04 Folhas de colorset (02 amarelas e 02 azuis) 

 04 Placas grandes de EVA (02 amarelas e 02 azuis) 

 02 Papéis crepom (01 amarelo e 01 azul) 

 02 Papéis cartão (02 amarelos e 02 azuis) 

 01 Placa grande de EVA com glitter 

 03 Revistas (adequadas à faixa etária) 

 01 Jogo pedagógico (Sugestão: quebra-cabeça/ jogo de 

memória/ jogo de encaixe) 

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA 

 

 01 Toalha de mão   

 01 Toalha para hora do lanche 

 01 Garrafinha para água 

 01 Troca de roupa (manter na mochila diariamente) 

 01 Tubo de pasta de dente  

 01 Escova de dente (com caixa “protetora”) 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues na secretaria da escola e o responsável receberá um 
comprovante de entrega.  

 No dia 24/01/2018 às 8h haverá Reunião de Pais. Neste dia, apresentaremos a equipe pedagógica e trataremos 

dos combinados para o ano. 
 Todo o material deve ser identificado com o nome do aluno e série. 

 O material de uso individual deverá ser entregue para a professora no 1º dia de aula, que será dia 25/01/18 
(segunda-feira). 

 Este ano temos parceria com a papelaria Arco Íris, se informe na secretaria do colégio. 
 Poderá ser solicitada a reposição de materiais durante o ano, caso necessário. 


