
LISTA DE MATERIAL – MINIMATERNAL 2020 

 

 01 Foto 3x4; 
 01 Maquiagem Facial; 
 03 folhas de papel laminado (cores variadas); 
 03 folha de papel crepom (azul, vermelho e amarelo); 
 03 folhas de papel cartão (azul, vermelho e amarelo); 
 02 folhas de papel colorset (1 colorida e 1 estampada); 
 02 folhas de cartolina (branca); 
 01 baldinho de areia; 
 04 vidros de anilina comestível (vermelho, amarelo, azul e verde); 
 03 potes de guache 250gr Tempera – Acrilex (vermelho, amarelo e azul); 
 02 fitas crepe; 
 01 fita durex grande (larga); 
 01 pincel chato nº 14 (tigre); 
 01 pacote com 50 palitos de sorvete; 
 02 refis de cola quente fina; 
 03 placas de E.V.A. (vermelho, amarelo e azul); 
 01 placa de E.V.A. (com brilho); 
 01 caixa de canetinha (hidrocor grossa com 12 cores); 
 01 caixa de lápis de cor (Jumbo com 12 cores); 
 01 caixa de giz de cera (grosso e longo com 12 cores); 

 01 caderno de brochura pequeno e capa dura; 
 02 livros de histórias infantis; 
 01 dúzia de prendedores de roupa de plástico; 
 01 tubo de cola pequeno com bico de rosca (Tenaz); 
 01 tubo de cola grande (500g); 
 01 pacote de bexiga nº 8 (cores variadas); 
 01 fita dupla face; 
 01 Squeezer; 
 01 boné. 

 

Sucatas 
 Sacola de supermercado, botões (somente grande), tampinhas de garrafa, forminhas de doce e 

fósforos; 
 Trazer algumas revistas: (Cláudia, Criativa, Nova, Caras, ou Veja); 
 

Higiene 
 02 sabonetes; 
 04 pacotes de lenços umedecidos; 
 01 shampoo, 01 condicionador, 01 hidratante; 
 Para meninas: 2 pacotes de lacinhos de cabelo (silicone), creme de pentear e gel de cabelo (sem 

gliter); 
 Para meninos: Gel de cabelo. 

 
Na mochila diária deve conter: 

 01 toalha de banho; 
 02 trocas de roupa (uma troca tem que ser o uniforme); 
 01 embalagem para roupa suja; 
 Fraldas, cuecas ou calcinha. 

 
 

 

Obs.: Todo o material deve vir etiquetado (com exceção dos papéis e cola quente) com o nome da 
criança e turma. Trazer o material no período de 20/01/2020 a 24/01/2020, para uma melhor 
organização. 

 


