
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  

Material que dever ser entregue dia 11/02/2021 
para a professora regente 

1 pacote de folhas Color Set (25 folhas) 
1 pacote 100 folhas coloridas A4 
1 caixa de giz de cera grosso 
1 tubo de cola branca líquida grande 
1 tubo de cola glitter 
1 avental impermeável ou 1 camiseta, tamanho 
adulto, para usar nas aulas de pintura (colocar 
nome) 
25 folhas de desenho, tamanho A3 
1 folha de papel crepom 
2 folhas de E.V.A tamanho A3 (cores variadas) 
1 pasta A4 ou ofício, plástica e com elástico. 
1 pincel grosso nº 18 
2 caixas de massa de modelar 
1 pacote de palitos de picolé 
 
MATERIAIS DE USO DIÁRIO: 
  
Materiais que permanecem na mochila  
(trazer diariamente) 
Agenda escolar 
1 pacote de lenços umedecidos 
Pomada para assadura  
1 sacola plástica 
1 toalha pequena  
2 mudas de roupas extras completas 
Borrachinhas de silicone coloridas para cabelo 
(meninas) 
1 escova de cabelo ou pente. 
1 copinho com tampa para beber líquidos 
(retorna para casa às sextas-feiras para 
higienização) 
5 fraldas (se fizer uso) – repor diariamente. 
 
Materiais que ficam na escola  
(para alunos em horário integral) 
1 manta ou pequeno cobertor (identificado). Não 
serão aceitos edredons volumosos. 
1 travesseiro ou almofada pequeno (tamanho 
máximo: 40 cm X 40 cm) com fronha lavável 
(identificado) 
 
 

POLÍTICA DE USO DOS MATERIAIS ESCOLARES 
 

Em 2021, a Escola São José reafirma o seu 
compromisso com o uso consciente e sustentável dos 
materiais escolares. 
 
Todos os materiais entregues na escola são 
armazenados em um depósito único, onde é feito um 
controle rigoroso da utilização desses itens. 
 
É por isso, por exemplo, que mesmo entregando uma 
folha de EVA rosa, cada aluno tem todas as cores a sua 
disposição. A cada ano são solicitados apenas os itens 
que necessitam de reposição. 
 
Atenção! 
● Em 2021, devem entregar a lista de material na 
escola os alunos novos e os alunos que porventura não 
tenham entregado em 2020, (conforme controle da 
secretaria). 
 
● O material diário individual e o material para aula de 
artes seguem de responsabilidade da família.  
 
● O material do Maternal deve ser entregue no dia 
11/02/21, quinta-feira, das 13h às 17h, para a 
professora regente. Um familiar deve estar disponível 
para aguardar a conferência do material no ato da 
entrega. Este é um momento em que a família pode 
aproveitar para conhecer a nova professora regente da 
turma antes do início do ano letivo. 
 
● Como medida de economia e sustentabilidade, 
sugere-se que sejam sempre reaproveitados materiais 
de anos anteriores, como réguas, borrachas, pincéis 
etc. 
 
● Durante o ano le vo, para fins pedagógicos, podem 
ser solicitados: alimentos para atividades culinárias, 
material reciclado, sucatas e taxas para atividades em 
datas especiais. 
 
● O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos 
grafar o nome do estudante na parte interna de cada 
peça de roupa. 
 
 

 


