
 

Lista de Material Escolar – MINI - MATERNAL – Educação Infantil 

(Meio Período) 

 

Escrita - Desenho - Pintura 

01 caixa de lápis de cor  Gigante Jumbo com 12 cores 
01 apontador plástico para lápis Gigante.  
01 estojo do Meu 1º Giz com 6 cores. 
01 estojo de hidrográfica  Gigante com 12 cores.  
01 estojo de guache 12 cores 
01 estojo de cola colorida com 6 cores. 
02 potes de 500g de massa de modelar  
02 tubos de cola branca 90g. 
01 tubo de cola bastão 40g. 

Cadernos 

01 agenda personalizada (adquirir na secretaria da escola) 
02 blocos  A3 branco  
01 Bloco de folhas para Dobradura – Recorte – Colagem  

 
Pastas  

 
01 Pasta polionda A-3, Verde, com alça e com fecho (505 x 355 x 35mm) 
  

Educação Artística 

 
01 pincel Tigre chato n. 18 – Ref. 815. 
01 brocha n. 835 
01 esponja. 
01 rolinho pequeno de pintura. 
01 lixa grossa. 
01 avental plástico para pintura. 
01 pacote de forminhas para doce. 
10 botões de costura – cores sortidas (diâmetro aproximado de 2 cm) 
01 pacote de palito de sorvete. 
 

Material Pedagógico 

01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária de 2 anos. 
01 balde de praia com pá. 
01 livro de história adequado à faixa etária de 2 anos  

 
Material de higiene e uso pessoal 

 
01 toalhinha de mão com nome da criança, para ir e vir na lancheira (uso no lanche) 
01 garrafinha plástica com nome da criança (para ir e vir diariamente). 
01 saco plástico para colocar roupa suja (deverá permanecer na mochila). 
01 pacote de fralda. (se usar fralda)   
01 pomada para assaduras com nome (se usar fralda). 
01 mamadeira para leite com nome.(se usar mamadeira) 

 01 chupeta para ficar na escola. (se usar chupeta) 
 
 
Todo material deverá ser etiquetado com nome e série do aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Livros 

Sistema de Ensino Mackenzie 

 

Apostilas: Coleção Princípio do Saber. 

 

1º e 2º semestre (*Os livros do Mackenzie do 2º Semestre 

estarão disponíveis para venda no mês de julho no Ponto 

Colegial.) 

 
 
 


