
COLÉGIO AMERICANA 
 
Aluno_______________________________________ 

 
LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL I – 2020 

 MENINAS  
1 pincel fino  
1 rolo de fita crepe 
2 canetas retroprojetor 
colorida (preta, azul) 
1 tesoura 
1 prancheta 
1 borracha 
1 pacote de canetinhas de boa 
qualidade 
1 animal tamanho médio ou 
grande (plástico duro) 
1 lupa grande 

MENINOS 
2 rolos de fitas crepe 
1 pacote de prendedor de 
roupa do tipo grande 
1 m de feltro (qualquer 
cor) 
2 lixas d´água 
1 pincel grosso 
1 pacote de folha sulfite 
colorida fluorescente  
1 pacote de canetinha 
jumbo grossa 
1 caneta retro projetor nas 
cores: preta, verde e 
amarelo 

I - PAPELARIA: 
1 pote de Supermassa Acrilex  
1 metro de papel Contact transparente 
1 folha dos papéis: cartolina, color set e laminado.  
2 tubos de cola grande 
4 folhas de papel cartão (colorido)  
1 folha de papel color set preto 
100 folhas de sulfite A4 
50 folhas de sulfite A3 
50 folhas de sulfite 40 A4 
1 caixa de giz de cera JUMBO 
2 potes grande de guache – qualquer cor 
1 pasta de plástico (Azul) – de elástico 
1 pasta de plástico (Azul) – de presilha com 15 saquinhos 
8 caixas de lenço de papel  
1 pote plástico (transparente) com tampa na cor azul 
1 pacote de Ziploct 
20 botões GRANDES 
1 papel de folha vegetal 
2 pote de anilina comestível 
1 rolo de fita de cetim de 10m (1 ou 2 cm de largura) 
1 pacote de lantejoula GRANDES 
5 envelopes coloridos 
II - MATERIAIS REAPROVEITADOS: podem ser usados, mas em bom estado 
4 copos de plástico transparente 
1 jogo de peças de encaixe (pode ser usado) 
1 metro de tecido – tule (cor bem viva) 
1 boneca ou bichinho pelúcia (meninas) 
1 carrinho pequeno de metal, madeira ou plástico resistente (menino) 
1 utensílios de cozinha (peneira, panela, caneca de alumínio, bacia, funil, 
escorredor de arroz, etc.)  
1 objeto para cantinho do cabelereiro (pente, secador, chapinha, espelho, 
escova, presilhas, gel, etc) 
1 item para o cantinho da fantasia (gravata, chapéu, carteira, bolsa, óculos, 
saia, fantasia, colar, etc) 
1 brinquedo de areia (para o parque) 
1 camiseta usada da criança ser usada como avental de pintura 
1 objeto para o área do médico 
III - MATERIAIS DE HIGIENE (TODOS IDENTIFICADOS, INCLUSIVE A ESCOVA 
DE DENTE): 
1 escova dental e 1 pasta de dentes sem flúor(organizados em uma bolsinha 
ou saquinho), 1 toalha de mão e 1 toalha ou guardanapo p/ lanche. Os 
responsáveis farão a reposição conforme o necessário.   
 
IV - AGENDA ESCOLAR: 1 agenda personalizada do Colégio Americana (será 
entregue na primeira semana de aula. Alunos novos adquirir na secretaria da 
escola no valor de RS 25,00). 
 
V – LIVROS e MATERIAIS DIDÁTICOS   
(1 livro literário “OS TRÊS PORQUINHOS” (impresso e digitalização), 1 livro 
para a biblioteca da sala, materiais específicos para desenvolvimento de 
atividades de acordo com os interesses dos alunos da sala. R$ 297,00.) 
 

COLÉGIO AMERICANA 
 
Aluno_______________________________________ 

 
LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL I – 2020 

 MENINAS  
1 pacote de bexiga nº 10 
1 rolo de fita de empacotar 
larga e transparente (3 M) 
1 rolinho de pintura 
1 pacote de palito de sorvete 
colorido 
1 rolo de barbante  
1 caixa lápis de cor jumbo 
1 caixa de cola colorida  
1 caneta retro projetor nas 
cores: azul, vermelha e marrom 

MENINOS 
2 rolos de fitas crepe 
1 pacote de prendedor de 
roupa do tipo grande 
1 m de feltro (qualquer 
cor) 
2 lixas d´água 
1 pincel grosso 
1 pacote de folha sulfite 
colorida fluorescente  
1 pacote de canetinha 
jumbo grossa 
1 caneta retro projetor nas 
cores: preta, verde e 
amarelo 

I - PAPELARIA: 
1 pote de Supermassa Acrilex  
1 metro de papel Contact transparente 
1 folha dos papéis: cartolina, color set e laminado.  
2 tubos de cola grande 
4 folhas de papel cartão (colorido)  
1 folha de papel color set preto 
100 folhas de sulfite A4 
50 folhas de sulfite A3 
50 folhas de sulfite 40 A4 
1 caixa de giz de cera JUMBO 
2 potes grande de guache – qualquer cor 
1 pasta de plástico (Azul) – de elástico 
1 pasta de plástico (Azul) – de presilha com 15 saquinhos 
8 caixas de lenço de papel  
1 pote plástico (transparente) com tampa na cor azul 
1 pacote de Ziploct 
20 botões GRANDES 
1 papel de folha vegetal 
2 pote de anilina comestível 
1 rolo de fita de cetim de 10m (1 ou 2 cm de largura) 
1 pacote de lantejoula GRANDES 
5 envelopes coloridos 
II - MATERIAIS REAPROVEITADOS: podem ser usados, mas em bom estado 
4 copos de plástico transparente 
1 jogo de peças de encaixe (pode ser usado) 
1 metro de tecido – tule (cor bem viva) 
1 boneca ou bichinho pelúcia (meninas) 
1 carrinho pequeno de metal, madeira ou plástico resistente (menino) 
1 utensílios de cozinha (peneira, panela, caneca de alumínio, bacia, funil, 
escorredor de arroz, etc.)  
1 objeto para cantinho do cabelereiro (pente, secador, chapinha, espelho, 
escova, presilhas, gel, etc) 
1 item para o cantinho da fantasia (gravata, chapéu, carteira, bolsa, óculos, 
saia, fantasia, colar, etc) 
1 brinquedo de areia (para o parque) 
1 camiseta usada da criança ser usada como avental de pintura 
1 objeto para o área do médico 
III - MATERIAIS DE HIGIENE (TODOS IDENTIFICADOS, INCLUSIVE A ESCOVA 
DE DENTE): 
1 escova dental e 1 pasta de dentes sem flúor(organizados em uma bolsinha 
ou saquinho), 1 toalha de mão e 1 toalha ou guardanapo p/ lanche. Os 
responsáveis farão a reposição conforme o necessário.   
 
IV - AGENDA ESCOLAR: 1 agenda personalizada do Colégio Americana (será 
entregue na primeira semana de aula. Alunos novos adquirir na secretaria da 
escola no valor de RS 25,00). 
 
V – LIVROS e MATERIAIS DIDÁTICOS   
(1 livro literário “OS TRÊS PORQUINHOS” (impresso e digitalização), 1 livro 
para a biblioteca da sala, materiais específicos para desenvolvimento de 
atividades de acordo com os interesses dos alunos da sala. R$ 297,00.) 
 

 

 
  

                    
 

        
  

      
        

   
    
      

 
     
      
      

     
    

 

     
      

   
      
   
   
      

  
     

 
      

   
    
      
      
          
     
       
       

     
     
      

       
        
        
           
       
         
    

   
     
              
     
   
    

 
          

 
     
         
      
         

 
          

      
         

     
           

     
       
           
         

   
            

             
           
        

          
         

 

 
  

                    
 

        
  

      
        

   
    
      

 
     
      
      

     
    

 

     
      

   
      
   
   
      

  
     

 
      

   
   
      
      
          
     
       
       

     
     
      

       
        
        
           
       
         
    

   
     
              
     
   
    

 
          

 
     
         
      
         

 
          

      
         

     
           

     
       
           
         

   
            

             
           

         
         

           



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 


