INSTITUTO MARIA MONTESSORI
LISTA DE MATERIAL – MATERNAL
“As primeiras experiências são as que marcam mais
profundamente a pessoa, e quanto mais positivas, tendem a
reforçar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de
cooperação, de solidariedade e de responsabilidade.”

TUTORIAL PARA COMPRA DO LIVRO:
(Somente para alunos com 3 anos)
- Entre no site da Loja Virtual Positivo e
faça o login: montessori.lojaescola.com.br
- Crie uma conta
- Preencha o formulário
- Preencha nome completo do aluno, série
e nível de ensino [Ed. Infantil,
Fundamental I (1º ao 5º), Fundamental-II
(6º ao 9º) e Médio (1º ao 3º)
- Se você tiver mais de um filho na escola,
basta clicar em ADICIONAR MAIS
ALUNOS.
- Crie uma senha (mínimo de 6 caracteres)
para acessar a loja nas próximas vezes.
- Clique em CADASTRAR
- Após estar “logado” na loja, seu nome vai
aparecer no topo da página
- Para iniciar a compra, clique no botão
ADICIONAR AO CARRINHO
- Em seguida, aparecerá uma mensagem
dizendo que a coleção anual foi
adicionada.
- Clique em AVANÇAR.
- Confira os dados e escolha o frete (o
endereço de entrega será sempre o da
escola)
- Clique em AVANÇAR
- Confira endereço e frete.
- Escolha forma de pagamento e clique em
AVANÇAR
- Aceitar os termos de uso
- Finalizar pedido.

 1 caderno de desenho grande
 1 agenda ou caderno pequeno
 1 avental para usar na aula de pintura
 1 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos
(espessura 1,5 cm ou mais)
 1 livro de história infantil de acordo com a idade da criança
 1 pasta ou mochila pequena para carregar o material
 1 caixa de lápis de cor gigante (12 cores)
 1 tesoura sem ponta
 1 tubo de cola branca 500G
 1 jogo de cola colorida
 2 conjuntos de tinta guache pequeno (6 cores)
 2 pinceis (1 redondo e 1 chato)
 1 jogo de pincel atômico (6 cores)
 1 pacote de palito de picolé
 1 rolo de barbante colorido
 2 caixas de giz de cera grosso
 1 potinho de gliter
 2 caixas de massa para modelar
 1 fita adesiva colorida
 1 fita adesiva transparente larga
 1 fita crepe
 1 brinquedo plástico grande
 1 caixa de Lego ou qualquer brinquedo de montar
 1 pacote de papel 60k (50 folhas)
 1 pacote de papel criativo colorido e sortido
 2 folhas de papel color set
 2 folhas de papel crepom
 2 folhas de papel fantasia
 2 folhas de papel craft
 3 folhas de EVA
 1 revista velha para recortar
 2 cartolinas
 1 lixa d’água
 1 metro de TNT
 1 pacote de 500 folhas de papel A4

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
LISTA DE MATERIAL
1 º PERÍODO – ENSINO INFANTIL
“As primeiras experiências são as que marcam
mais profundamente a pessoa, e quanto mais
positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida,
as atitudes de autoconfiança, de cooperação,
de solidariedade e de responsabilidade.”

TUTORIAL PARA COMPRA DO LIVRO:
- Entre no site da Loja Virtual Positivo e
faça o login: montessori.lojaescola.com.br
- Crie uma conta
- Preencha o formulário
- Preencha nome completo do aluno, série
e nível de ensino [Ed. Infantil,
Fundamental I (1º ao 5º), Fundamental-II
(6º ao 9º) e Médio (1º ao 3º)
- Se você tiver mais de um filho na escola,
basta clicar em ADICIONAR MAIS
ALUNOS.
- Crie uma senha (mínimo de 6 caracteres)
para acessar a loja nas próximas vezes.
- Clique em CADASTRAR
- Após estar “logado” na loja, seu nome vai
aparecer no topo da página
- Para iniciar a compra, clique no botão
ADICIONAR AO CARRINHO
- Em seguida, aparecerá uma mensagem
dizendo que a coleção anual foi
adicionada.
- Clique em AVANÇAR.
- Confira os dados e escolha o frete (o
endereço de entrega será sempre o da
escola)
- Clique em AVANÇAR
- Confira endereço e frete.
- Escolha forma de pagamento e clique em
AVANÇAR
- Aceitar os termos de uso
- Finalizar pedido.

 1 caderno de desenho grande
 2 lápis pretos, 1 borracha e 1 apontador
 1 agenda ou caderno pequeno
 1 avental para usar na aula de pintura
 1 pasta de plástico com elástico para guardar trabalhos
(espessura 1,5 cm ou mais)
 1 livro de história infantil de acordo com a idade da criança
 1 pasta ou mochila pequena para carregar o material
 1 caixa de lápis de cor grande (12 cores)
 1 tesoura sem ponta
 1 tubo de cola branca 500G
 1 jogo de cola colorida
 1 caixa de giz de cera grosso
 2 conjuntos de tinta guache pequeno (6 cores)
 2 pinceis (1 redondo e 1 chato)
 1 jogo de pincel atômico (6 cores)
 1 pacote de palito de picolé
 1 rolo de barbante colorido
 2 caixas de giz de cera grosso
 1 potinho de gliter
 2 caixas de massa para modelar
 1 fita adesiva colorida
 1 fita adesiva transparente larga
 1 fita crepe
 1 brinquedo plástico grande
 1 caixa de Lego ou qualquer brinquedo de montar
 1 pacote de papel 60k (50 folhas)
 1 pacote de papel criativo colorido e sortido
 2 folhas de papel color set
 2 folhas de papel crepom
 2 folhas de papel fantasia
 2 folhas de papel craft
 3 folhas de EVA
 1 revista velha para recortar
 2 cartolinas
 1 lixa d’água
 1 metro de TNT
 1 pacote de 500 folhas de papel A4

INSTITUTO MARIA MONTESSORI
LISTA DE MATERIAL
2º PERÍODO – ENSINO INFANTIL
“As primeiras experiências são as que marcam mais
profundamente a pessoa, e quanto mais positivas,
tendem a reforçar, ao longo da vida, as atitudes de
autoconfiança, de cooperação, de solidariedade e de
responsabilidade.”

TUTORIAL PARA COMPRA DO LIVRO:
- Entre no site da Loja Virtual Positivo e faça o login:
montessori.lojaescola.com.br
- Crie uma conta
- Preencha o formulário
- Preencha nome completo do aluno, série e nível de
ensino [Ed. Infantil, Fundamental I (1º ao 5º),
Fundamental-II (6º ao 9º) e Médio (1º ao 3º)
- Se você tiver mais de um filho na escola, basta clicar em
ADICIONAR MAIS ALUNOS.
- Crie uma senha (mínimo de 6 caracteres) para acessar a
loja nas próximas vezes.
- Clique em CADASTRAR
- Após estar “logado” na loja, seu nome vai aparecer no
topo da página
- Para iniciar a compra, clique no botão ADICIONAR AO
CARRINHO
- Em seguida, aparecerá uma mensagem dizendo que a
coleção anual foi adicionada.
- Clique em AVANÇAR.
- Confira os dados e escolha o frete (o endereço de
entrega será sempre o da escola)
- Clique em AVANÇAR
- Confira endereço e frete.
- Escolha forma de pagamento e clique em AVANÇAR
- Aceitar os termos de uso
- Finalizar pedido.


3 cadernos “brochurão” sem pauta

2 lápis pretos, apontador e borracha

1 agenda ou caderno pequeno

1 avental para usar na aula de pintura)

1 pasta de plástico com elástico para guardar
trabalhos (espessura 1,5 cm ou mais)

1 livro de história infantil de acordo com a idade da
criança

1 pasta ou mochila pequena para carregar o material

1 caixa de lápis de cor grande (12 cores)

1 tesoura sem ponta

1 tubo de cola branca 500G

1 jogo de cola colorida

1 caixa de giz de cera grosso

2 conjuntos de tinta guache pequeno (6 cores)

2 pinceis (1 redondo e 1 chato)

1 jogo de pincel atômico (6 cores)

1 pacote de palito de picolé

1 rolo de barbante colorido

2 caixas de giz de cera grosso

1 potinho de gliter

2 caixas de massa para modelar

1 fita adesiva colorida

1 fita adesiva transparente larga

1 fita crepe

1 brinquedo plástico grande

1 caixa de Lego ou qualquer brinquedo de montar

1 pacote de papel 60k (50 folhas)

1 pacote de papel criativo colorido e sortido

2 folhas de papel color set

2 folhas de papel crepom

2 folhas de papel fantasia

2 folhas de papel craft

3 folhas de EVA

1 revista velha para recortar

2 cartolinas

1 lixa d’água

1 metro de TNT

1 pacote de 500 folhas de papel A4



