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Supervisão Escolar 
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Educação Infantil - MATERNAL 
 
 
 
 
 



LEONARDO DA VINCI-BETA  
 EDUCAÇÃO INFANTIL – Maternal 
INÍCIO DAS AULAS – 23/02/2022 

 

Todo o material da lista deverá ser trazido para a escola no dia 21/02/2022 a 

partir das 14h. 

 

Leituras obrigatórias 

1º Trimestre: Eu sou assim e vou te mostrar 

Heinz Janisch – Editora Brinque-Book 

As leituras dos demais trimestres (2º e 3º) serão indicadas ao longo do ano. 
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (Deve conter a identificação do aluno) 

01 caixa organizadora (San Remo – Top Stock) – tamanho médio 
03 pastas tamanho A3 com 50 plásticos - capa transparente 
01 pasta A4 com elástico 
01 caderno de desenho com espiral – 96 folhas (para aulas de Inglês) 
01 estojo grande de 4 divisórias c/ no mínimo 21 cm  
01 pacote de lantejoulas grandes 
01 tesoura pequena sem ponta  
01 caixa de lápis de cor jumbo triangular 12 cores- Mega Soft Tris ou Maped  
01 caixa de lápis de cor Tons de Pele – 12 cores – Tris 
02 lápis pretos pequenos triangulares jumbo  - Tris 
01 apontador com 02 furos e depósito para lápis jumbo 
02 borrachas pequenas, brancas, macias 
01 conj. de canetas hidrográficas ponta grossa 12 cores – Mega Hidro Color Tris 
01 caixa de giz de cera curton – 12 cores (pequeno) 
01 camiseta usada tamanho adulto (para trabalhos de Arte) 
01 tubo de cola glitter - Tris 
01 pacote de olhinhos móveis de 8 ou 10mm 
01 pote de brocal ou glitter 
01 metro de papel con-tact transparente 
01 pincel chato nº 14 
01 pincel chato nº 08 
02 folhas de papel crepom – cores variadas 

01 pacote de estrelinhas 
01 caixa de cola colorida – Plasticor 
03 cds usados (para atividades) 
01 lancheira (uso diário) com guardanapo para lanche  
01 brinquedo com massinha de modelar – Sugestão: Super Massa Estrela 
50 folhas de desenho A3 – 297mm x 420mm 
02 pacotes de colorset A3 – 120g/m2 
01 pacote de colorset A4 – 120g/m2 
04 caixas de massa de modelar - 12 cores – Soft Acrilex  
01 kit de e.v.a A4 – cores variadas - 8 folhas 
01 folha grande de e.v.a com gliter - BRW 
02 potes grandes de tinta têmpera (01 cor primária + 01 preta ou branca) 
02 tubos de cola branca – 110g 
02 tubos de cola bastão 40g 
01 tela de pintura 30x30 
01 pacote de palitos de picolé natural 
01 pacote de palitos de churrasco 
01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária (indicado na reunião de 
pais) 
01 brinquedo (sugestões: boneca tipo bebê, kit panelinha, carrinhos, boneco 
tipo super-herói...) 
01 revista para recorte 
Retalhos de tecidos, restos de lã, sucatas... 
 
 
* Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, conforme 
a necessidade. 
 


