LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018
MATERNAL II – EDUCAÇÃO INFANTIL

Todo material (com exceção do estojo de cola glitter, cola colorida, botões e sacolinhas) deverá vir
marcado com o nome da criança.
01 pasta com elástico tamanho A3, tipo maleta, com alça (sugestão: Yes);
01 minipasta plástica, com elástico, 2cm de espessura, transparente (sugestão: Yes);
01 pasta plástica com elástico incolor, fina e tamanho ofício para a biblioteca (sugestão: Yes) (pode ser
a mesma utilizada no Maternal I);
01 bola plástica;
01 baldinho de areia com pá e peneira, resistente e simples;
01 estojo de cola glitter (sugestão: Acrilex);
01 estojo de cola colorida (sugestões: Faber Castell);
10 sacolinhas (modelo supermercado) sem uso;
04 fotos da criança 3x4 cm;
05 pacotes de toalhas umedecidas;
02 revistas usadas, bem ilustradas (sugestão: Terra da Gente, Crescer e Viagem);
01 travesseiro pequeno (pode ser o mesmo utilizado no Maternal I); capa com zíper, estampas infantis
e do gosto da criança (aprox. 45 x 45 cm);
01 lençol com elástico para ser colocado no colchonete cuja medida é de 120 x 60 x 5 cm;
01 sacola de pano (aprox. 40 x 40 cm), pode ser a mesma utilizada no Maternal I;
03 tubos de cola branca formato lápis (3M);
02 livros de histórias infantis, bem ilustrados e de acordo com a faixa etária da criança;
01 pote de massa de modelar de 500 grs. Soft (sugestão: Acrilex);
10 sacos plásticos A4, sem furo.
OBS: Favor verificar a data de validade das colas: branca, glitter e colorida; da toalha umedecida e da
massinha.
Material de Artes:
01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança, que servirá
como avental nas atividades de Arte;
01 caixa cartonada, do tamanho de uma caixa de sapato;
01 batedor de claras inteiro de metal, tipo mola;
01 pincel 815-20 (sugestão: Tigre);
01 esponja crespa (sugestão: Crespinha, Santa-Maria ou para texturização de parede);
01 rolo de espuma de 5 cm com cabo longo (sugestão: Tigre REF 1341);
01 estojo de aquarela (sugestão: Faber Castell);
01 lixa d`água nº100 preta;
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01 jogo de giz de cera para vidro, com 5 cores, da marca Crayola (pode ser o mesmo utilizado no
Maternal I);
05 botões gigantes (aproximadamente 4,5 cm de diâmetro) e coloridos.
Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no dia 24 de Janeiro de 2018.
A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para manter a minipasta “Yes”, a pasta
ofício da biblioteca, uma troca de roupa completa, calçado, lancheira e uma squeeze de 300 ml
Na lancheira deverá ter:
01 toalha de mão com o nome gravado.

* Atenção: Enviaremos, posteriormente, o valor referente ao material rateado.
Durante o ano letivo, solicitaremos um livro paradidático.
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