
 

 

Lista de Material – 2023 – Maternal – Educação Infantil  
 

 

O material de papelaria pode ser adquirido com a Livraria PAMARIS. 
 

Plantão de vendas presencial no Colégio: de 7 a 20 de dezembro de 2022 e de 9 a 27 de 

janeiro de 2023 (exceto finais de semana e feriado), das 8h às 18h ou pelo site  

https://pamaris.com.br/lista-de-materiais-santo-agostinho 
 
 

MATERIAL DE PAPELARIA 

02 blocos de desenho A3 branco com 20 folhas – gramatura 180g 

01 bloco criativo – 32 folhas 

01 rolinho de pintura pequeno 

01 trincha simples para pintura – 2” – 50,8mm 

01 tela de pintura branca – 30x40cm 

03 potes de tinta guache 250ml – azul, branco e marrom (sugestão: ACRILEX) 

01 caixa de tinta guache com efeito neon – 6 cores (sugestão: ACRILEX) 

04 potes de massa de modelar – base amido – com 5 cores (100g cada cor, sugestão: UTI 

GUTI ou ACRILEX) 

02 cola líquida branca – 110g (sugestão: TENAZ); 

01 caixa de giz de cera “meu primeiro giz” – 6 cores (sugestão: ACRILEX ou TILIBRA) 

01 caixa de lápis de cor grosso triangular – 12 cores (sugestão: FABER CASTELL JUMBO) 

01 caixa de canetinha hidrográfica ponta grossa – 12 cores (sugestão: ACRILEX ou PILOT) 

01 giz líquido – qualquer cor (sugestão: NEW PEN) 

10 sacos plásticos com fecho hermético tipo “zip” – 18x23cm 

 

OUTROS ITENS 

01 camiseta branca, sem estampas, para atividades de pintura (tamanho adulto – deve cobrir 

todo o uniforme da criança)  

01 garrafinha para beber água (deve permanecer na mochila) 

02 livros de literatura infantil – os títulos serão indicados pelos professores no início do ano 

letivo   

 

Observações: 

 As marcas entre parênteses são sugestões indicadas pela qualidade do produto; 

 O material deverá ser entregue na Reunião de Pais, identifique-o com o nome da criança.  

 

 

Reunião de Pais – 24/01/2023, às 13h30 – presencial 

 

 

https://pamaris.com.br/lista-de-materiais-santo-agostinho

