LISTA DE

MATERIAIS

2019

Educação Infantil
Maternal

A entrega dos materiais deverá ser feita à professora da turma, durante a 1ª reunião de
pais, no dia 24.01.2019, separados da seguinte forma:
Sacola 1: partes 1 e 2 desta lista, Inglês, Ensino Religioso e Livro Paradidático.
Sacola 2: somente itens pedidos no tópico Artes.
Todos os itens devem estar identificados com o nome da criança (exceto itens de artes).
Traga exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso ou falta e selecione materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pela criança.
A agenda escolar será entregue ao aluno na 1ª semana de aula.
Manter na mochila duas trocas de roupa reserva, devidamente identificada: 02 camisetas, 02 calças/shorts, 02 pares de meias, 02 calcinhas/cuecas, 01 blusa de frio.

Atenção

Os materiais e os livros solicitados nesta lista poderão ser adquiridos na Livraria
Mackenzie ou em qualquer livraria à sua escolha, exceto os livros do Sistema
Mackenzie de Ensino e o Lego Zoom, que serão entregues ao aluno, em sala de aula,
e cobrados via boleto bancário (enviados no 1º e 2º semestre).
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LISTA DE

MATERIAIS

2019

Educação Infantil
Maternal

Parte 1

01 mochila com rodinhas (grande)
01 lancheira escolar
01 toalha ou 01 guardanapo de pano, com nome visível (para apoiar o lanche)
01 caixa de giz de cera curtom - 15 cores
01 caixa de giz de cera modelo Super Soft - 06 cores
02 tubos de cola líquida branca - 225g
04 colas bastão, 40g
02 blocos de canson, tamanho A3
03 envelopes brancos, tamanho A3
01 estojo de caneta hidrográfica 12 cores, modelo jumbo (não serve a de ponta chanfrada)
01 tesoura escolar (com mola)
01 caneca ou 01 copo plástico (150ml) para permanecer na escola, com o nome da
criança visível
01 foto 3x4
01 jogo pedagógico de madeira*
01 brinquedo (usado) em bom estado**

* Jogos pedagógicos possuem a função de estimular a concentração, a memória, o
raciocínio lógico e intelectual, além de estimular o desenvolvimento social das crianças de
maternal.
**O objeto de transição, proporciona à criança do maternal, aconchego e segurança,
pois, diminui a ansiedade nos momentos de separação da família.
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Educação Infantil
Maternal

Parte 2

04 potes de massinha para modelar de 140g, nas cores vermelha, amarela, azul e
verde
50 folhas de cartolinas brancas, tamanho A4
200 folhas de papel color plus 120g A4 (cores diversas)
06 folhas de papel color plus 120g A3, nestas cores: vermelha, azul-claro, verde-claro,
amarela, preta, marrom, laranja, pink e roxa (cores vivas) * 06 folhas de cada cor
50 lantejoulas BEM GRANDES - cor à escolha
02 caixas de lenço de papel
01 pacote de papeis criativos estampados
04 rolos de fita crepe larga 48mmx50m - autoadesiva
- Palitos de sorvete, de pontas arredondadas, nestas cores - 10 de cada: natural, azul,
vermelha, amarela e verde
20 botões de tamanho GRANDE; 20 botões de tamanho MÉDIO e 20 botões de
tamanho PEQUENO (cores variadas, incluindo pretos)
02 caixas de cola colorida
10 saquinhos zip-zap grandes e 10 pequenos
01 pincel brocha, nº 4
01 pincel chato, nº 16 (cabo curto e macio)
05 folhas de etiquetas, código 6182 (14 etiquetas na folha)
05 folhas de etiquetas, código 6187 (80 etiquetas na folha)
01 pote de tinta guache de cada cor, 250ml, nestas cores: azul, amarela, verde,
vermelha, marrom, rosa, laranja, preta e branca
01 martelinho de espuma para pintura
50g de miçanga grandes
01 Talagarça 10x10***
01 Agulha plástica de tapeçaria nº 13
02 novelos de lã para tapeçaria (opções de cores: vermelha, laranja, azul, verde, rosa,
amarelo, preto e marrom)
01 rolinho para pintura

***Material utilizado ao decorrer do ano para o desenvolvimento da concentração e
coordenação motora fina.
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Inglês

01 caderno de desenho tamanho A3, 20 folhas (Canson brancas), sem seda

Ensino Religioso e Ética

01 Fascículo anual Crer e Ser – Maternal (venda exclusiva na papelaria Mackenzie).

Livro Paradidático – Projeto de Leitura
A Cesta da D. Maricota

Arte

Tatiana Belink- Editora Paulinas

01 camiseta em tamanho maior que o usado pela criança para uso em aula
01 lixa grossa
01 tesoura sem ponta
01 potinho de massa de modelar soft de 140 ou 150g
01 pacote de papel sulfite com 100 folhas
01 pacote de papéis eco cores folhas coloridas (21 cores)
03 folhas de EVA nas cores: azul e vermelha e amarela
01 tubo de cola líquida branca 110g
01 caneta permanente preta - ponta grossa
01 caixa de giz de cera grande de 12 cores
01 caixa de cotonete
01 pacote de palito de sorvete de 50 unidades
01 rolo de papel toalha
01 rolo de fita crepe - 48mmx50m
2m de fita de cetim (2cm de largura) de cores variadas
- Botões grandes de cores variadas
- Sucata: pedaço de plástico bolha, outros: garrafa pet pequena, bandeja de isopor,
rolinho vazio de papel higiênico, capsulas de café (se tiver)
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