
 

 
 

LISTA  DE  MATERIAL   -    MINIMATERNAL / 2019 
 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 COLEÇÃO CIRANDA / 3 anos – Kathia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz -  Grupo MATHEMA 
(Venda exclusiva Papelaria Chiquinho) 

 
MATERIAIS DIVERSOS: 

 01 camiseta de adulto (usada) etiquetada  

 01 caixa de giz de cera curton (15 unidades)  

 01 lixas nº 0  

 03 tubos de cola (90 g)  

 01 estojo de canetinha com ponta grossa (Jumbo 12 cores triangular) –  

 02 caixas de massinha de modelar - amido (12 unidades / Uti Gutti )  

 01 caixa de sapato totalmente na cor amarela ou encapada com contact amarelo 

 02 caixas de lenço de papel  

 01 caixa de lápis de cor Jumbo triangular com apontador 

 10 plásticos tamanho ofício grosso 

 01 tubo de cola glitter  

 01 tubo de tinta relevo  

 02 caixas de tinta plástica  

 02 rolos de durex colorido  

 04 colas em bastão 10g- Pritt 

 06 metros de fita de cetim (cor a gosto)  

 02 pacotes de lantejoula (tamanho grande)  

 04 unidades de botões (tamanho grande e modelos variados 

 01 pasta polionda A3 com alça (transparente)  

 01 pasta A5 com elástico e logotipo da escola  

 01 Kit brincando com Origami – 15X15 

 01 pincel chato escolar Tigre ou Condor nº 10  

 02 metros de contact transparente  

 02 metros de tecido de algodão cru 

 01metro de  tecido colorido 

 01 rolo de papel absorvente  

 04 imãs pequeno 

 03 revistas para recorte usada 

 01 caixa de pintura a dedo 

 02 anilinas  comestíveis em cores variadas 

 01 tesoura escolar sem ponta 
 

 
Obs.:  1- No dia da primeira reunião do ano, 29/01/2019, o material, providenciado pelos pais, deverá 
ser entregue com o nome do(a) aluno(a) por fora da sacola ou pacote. 

2-No dia da reunião será entregue a circular referente ao material de arte e pedagógico (papéis, tintas, 
pincéis...) com a explicação de pagamento e prazos. O valor será de R$ 490,00. 


