
 
 

Lista de Material Escolar 2022 
Unidade Duque de Caxias 

Educação Infantil / Maternal I 
 

Início das aulas:    07/02/2022 
1ª Reunião de pais:  03/02/2022 às 14h - manhã e tarde 

 
 
 
 
 

1 estojo  Lápis de cor jumbo   

1 unidade  Borracha    

1 unidade  Apontador com depósito para lápis jumbo   

1 estojo  Giz de cera    

1 estojo  Giz de cera jumbo   

3 tubos  Cola branca – 90g   

1 unidade  Caneta de retro projetor – preta ou azul –  fina   

2 unidades  Caderno de desenho grande capa dura 96 fls. (horizontal encapados com CONTACT LISO VERMELHO)   

1 unidade  Pasta catálogo preta com 50 ou 100 plásticos (montada)   

1 unidade  Pasta catálogo transparente com 50 plásticos (para Língua Inglesa)   

1 estojo  Cola colorida com 6 unidades ou 1 unidade do tamanho grande   

1 estojo  Cola colorida Crystal relevo – com 6 unidades   

1 estojo   Caneta hidrográfica jumbo – 12 cores    

3 potes  Massa de modelar (somente em pote) de 500 gr   

1 estojo   Tinta guache grande   

1 unidade  Pincel batedor   

1 pacote  Creative papers   

1 bloco  Creative romitec   

2 pacotes  Lumi color   

1 pacote  Color-set   

1 pacote  Color-set tamanho A3   

1 pacote  Papel sulfiter colorido (rosa, azul ou bege)   

1 pacote  Papel 40kg (tamanho A4 com 50 folhas)   

1 pacote  Papel 40kg (tamanho A3)   

1 pacote  Eco cores moldura 7 – tamanho A3   

1 unidade  Papel crepom (cor opcional)   

1 unidade  Papel kraft (pardo)   

1 unidade  Placa de EVA (estampada – fantasia ou textura) cor variada   

1 tubo  Cola de silicone   

10 cartelas  Adesivos (variados e pequenos) mini desenhos infantis   

1 rolo ou 
cartela 

 Etiquetas autoadesiva (Felicidades, Parabéns, Com Amor ou Com Carinho) com 48 unidades   

1 pacote  Saco de celofane estampado pequeno (25x37 ou 30x45 com 50 unidades   

2 metros   Contact transparente - inteiro   

1 rolo  Contact estampado   

1 pacote  Palito de picolé colorido (para colagem)   

1 pacote  Canudos de papel   

1 pacote  PERFEX (para colagem)   

2 pacotes  Flor de EVA   

2 metros   TNT - inteiro (estampado – temas infantis)   

4 Refis  Cola quente (grandes)   

1 rolo  Fita durex larga colorida   

1 rolo  Fita crepe   

1 pacote  Etiqueta PIMACO 6085   

1 caixa  Clipes (para colagem)   

1 pacote  Pratos de papelão (com 10 unidades) P2   

1 pacote  Colher de sobremesa descartável (para colagem)   

1 pacote  Laços coloridos de cetim   

1 rolinho  Lastex   

1 pacote  Purpurina   

1 pacote  Lantejoulas grandes   

1 pacote  Olhos móveis de papel   

1 pacote  Pregador de madeira   

1 pacote  Bexiga colorida (50 unidades nº 8)   

1 rolo  Lã (laranja, marrom, preta ou amarela)   

1 saco  Botão colorido (para colagem)   

Deverão ser entregues dia 03/02/2022, durante a reunião   

 

Quantidade                               MATERIAL DE USO COLETIVO/ED. ARTÍSTICA                              Checklist 
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1  Escova de dente com nome (dentro do estojo)     

1  Toalhinha de mão com nome (para o lanche)   

1  Creme dental   
  

   

 

 
 
 
 

 

1 Kit  Menino: Ferramentas / Meninas: Cozinha   

1 kit  Formas para modelagem   

1 unidade  Rolo pequeno para pasta americana (COM TEXTURA)   

1 unidade  Menino: carrinho / Menina: boneca – brinquedos resistentes   

1 jogo  Encaixe grande (plástico)   

1 jogo  Construção grande (madeira)   

1 pacote  Pinos grandes   

1 pacote  Jogo de montar (grande)   

  

 

1  Maiô ou sunga da escola   

1   Par de chinelos   

1  Toalha de banho   

1  Touca de lycra ou silicone lisa: preta ou cinza   

1 par  Boia de braço - para ficar na escola (opção de cores: laranja, verde ou amarela, pois será de uso 
coletivo)  

  

1  Pente ou escova   

 OBS.: O material de natação deverá vir com o nome do aluno. 
 
 

   

 Cadernos deverão ser encapados com contact na cor VERMELHA (não poderá ser estampado) e a etiqueta deve ser 
anexada na capa do caderno com o nome e a turma. 

 Não haverá livro didático para a Língua Inglesa. 

 O livro paradidático escolhido será usado na Ciranda Literária e não será devolvido. É importante que a criança 

NÃO LEIA OU MANUSEIE OS LIVROS PARADIDÁTICOS, eles deverão estar com nome e ser entregues dentro de um 

envelope (não encapar). 

 Ressaltamos que para os dias de quadra o aluno deverá levar a mochila com os acessórios de natação e a agenda 
escolar. 

 Os materiais de natação, exceto as boias, deverão vir com o aluno a partir da primeira aula na Unidade II (anexo).  

 Foram solicitados dois pares de boias (uma para cada semestre - entregar junto com o material escolar). 

 Todas as roupas e objetos pessoais devem ser identificados com o nome do aluno.  

 O modelo da mochila ficará a critério da família. 

 Trazer uma foto da família (tam. 10x15 – horizontal) para compor a decoração da sala (entregar a 
professora). 
 Para sua comodidade a papelaria da escola estará vendendo todos os materiais e livro escolar nos 

cartões Visa e Mastercard. Tel.: 2087-9262(Hamilton ou Rita) 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade                                              MATERIAL DE USO PESSOAL                                                    Checklist 

Deverão vir na lancheira da criança   

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 
 

 

Quantidade                                             MATERIAL PEDAGÓGICO                                                         Checklist 

Os materiais abaixo relacionados deverão estar devidamente identificados 

Quantidade                                             MATERIAL DE NATAÇÃO                                                          Checklist                
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LIVROS PARADIDÁTICOS: 
Um livro a escolher na listagem abaixo, que utilizaremos na ciranda literária e não será devolvido. 
É importante que a criança não manuseie o livro. Ele deverá estar com o nome do aluno e ser entregue dentro de um envelope.  
 
 

 
 


