
 
 

LISTA DE MATERIAIS – Educação Infantil  
MATERNAL 2 – 2020 

 

 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO: 
 

 01 mochila com: uma muda de roupa completa do uniforme para eventual necessidade de troca, agenda 
fornecida pela escola, estojo com escova de dente, creme dental, toalha pequena para mãos e lenço 
umedecido. 

 01 lancheira com: guardanapo de tecido para o lanche e uma garrafa para água com nome. 
 

 
MATERIAL PARA USO GERAL: 
 

 1 pasta grande (Polionda) A3 

 1 avental plástico, manga longa, para pintura 

 1 folha de E.V.A  liso, tamanho grande 

 1 folha de E.V.A decorado 

 1 folha de E.V.A. com glitter  

 1 metro de algodão cru  

 2 folhas de acetato A4 

 50 folhas coloridas - A4 - Color Set Cards -120g 

 50 folhas A3 – 120g  

 50 folhas A4 – 120g 

 2 tubos de cola bastão, grande 

 2 tubos de cola branca líquida de 110g 

 1 caixa de giz de cera (12 ou 15 unidades), grossos e curtos 

 1 caixa de giz pastel (12 cores)  

 1 folha de papel crepom 

 1 bisnaga de cola gliter  

 1 bisnaga cola puf 

 1 caixa de tinta tempera (12 cores) 

 1 pincel chato, Nº 14 

 1 pacote de pelotine decorado  

 1 caixa de canetão hidrocor (ponta grossa) 6 cores 

 4 caixas de massa de modelar Soft – “macia” com 12 cores 

 1 pacote de palitos de picolé colorido 

 2 sacos plásticos, resistentes, tamanho A3, com furo 

 1 caneta posca 5mm  

 1 caneta de tecido  

 1 corante alimentício líquido  
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 

 O material solicitado deverá ser entregue na data agendada, conforme cronograma que será enviado 

pela professora no início do ano letivo. 

 

 Ao longo do ano letivo, havendo necessidade, poderão ser solicitados outros materiais; 

   
 Todos os materiais, inclusive o uniforme de uso completo e obrigatório, deverão estar com a identificação 

do(a) aluno(a). 
 

 A Obra Literária de aquisição obrigatória será solicitada após o início do ano letivo de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANO LETIVO 2020 
 

O calendário completo será disponibilizado no site do Colégio a partir de janeiro. Abaixo, destacamos algumas 

datas importantes: 

 

15/01 Plantão de Vendas Material Didático UNOi – Das 8h às 18h no Salão Azul 

12/02  Plantão de Vendas Material Didático UNOi – Das 7h às 20h no Salão Azul  

17/02 Início do ano letivo para todos os alunos de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio; 

17/02 Reunião de Pais - Educação Infantil – 19h  

18/02  Reunião de Pais – 1º ano dos Anos Inicias – 19h 

19/02  Reunião de Pais – 2º e 3º dos Anos Inicias - 19h 

19/02  Início do ano letivo - Educação Infantil 

19, 20 e 21/02 Período de Adaptação – Educação Infantil –Horários reduzidos 

24/02  Recesso 

25/02  Carnaval - Feriado 

26/02  Quarta-feira de Cinzas (AULA NORMAL) 

26/02 Reunião de Pais – 4º e 5º ano dos Anos Inicias – 19h 

27/02  Plantão de Vendas Material Didático UNOi – Das 7h às 20h no Salão Azul  

 
Acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 

 

https://www.redeicm.org.br/stellamaris/

