
 

INSTITUTO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 

 

                                      EDUCAÇÃO INFANTIL - ANO LETIVO DE 2022 

 

                                            LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MATERNAL II 

 

 

01 - Pasta com plástico tamanho A3 (com 50 plásticos) 

03 - Fotos 3x4 

01 - Pasta de plástico com elástico tamanho A3 (cor a escolher) 

01 - Caixa de sapato ou camisa encapada 

01 - Baldinho com pá (pequeno) 

01 - Bola de plástico macia (média) 

01 - Pacote de palitos de picolé 

01 - Jogo de pincel atômico  com 12 cores 

02 - Caixas de massinha de modelar  com 12 cores 

01 - Caixa de Giz de Cera com 12 cores.  

03 - Potes de tinta guache vermelho, azul claro e preto  - 250g 

02 - Vidros de cola branca de 90g. 

01 - Vidro de cola colorida na cor vermelho.  

01 - Vidro de cola gliter na cor verde 

01 - Vidro de tinta plástica 37 ml na cor verde limão.  

01 - Pincel condor (01 - 25 mm) 

01 - Rolinho para pintura  

01 - Durex colorido na cor azul 

01 - Revistinha em quadrinhos (nova) 

01 - Brinquedo Pedagógico de acordo com a idade. Sugestões: peças de encaixe de madeira ou de plástico, quebra-cabeça de 

madeira grande com 4 peças, modelador de massinha com forma de bichinhos e outro, dedoche, fantoche, formas geométricas 

(círculo, quadrado, retângulo e triângulo), panelinhas, bonecas, carrinhos, lego, ferramentas de brinquedo 

04 - Folhas de E.V. A nas cores: verde escuro, branco, marrom e bege 

01 - Pacote de Chamex A3 com 50 folhas amarelo 

01 - Pacote de papel Collor Plus A4 colorido com 50 folhas 

10 - Prendedores de madeira 

01-Tapete pequeno (aproximadamente 60cm X 40cm) 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL. 

02 - Lenços umedecidos com 100 toalhas. 

02 - Caixas de Lenço de Papel. 

 

PARA O DIA DA NATAÇÃO 

01 - Pente 

01 - Roupão 

Uniforme da escola: touca, calção (meninos) maiô (meninas). Padrão do Colégio (Loja Siri) 

 

NA MERENDEIRA 

01 - Copo. 

01 - Toalhinha. 

01 - Guardanapo. 

 

 

OBS: - A lista de livros literários selecionados para 2022 será apresentada aos pais 

na Reunião Informativa. Cada criança deverá adquirir um livro. 
 

- Os materiais deverão estar completos e identificados com o nome e 

sobrenome da criança. Entregá-los na Reunião Informativa dentro de uma sacola 

plástica com o nome da criança bem visível. 


