LISTA DE MATERIAL – 2019
MATERNAL II
PAPÉIS

GERAL

2 blocos de papel Canson A3
1 bloco de papel Canson A4
3 blocos de desenho A3, coloridos
1 papel crepon
2 mt de contact trasparente
2 mt plástico bolha

1 mochila simples (trazer todos os dias uma muda de
roupa)
1 lancheira
2 fraldas por dia (se usar)
2 fotos 3x4 (de uniforme)
1 boné com nome (para ficar na escola)
1 caminha (adquirir no colégio)
1 travesseiro
Roupa de cama
1 edredom ou cobertor pequeno
1 almofada (leve e simples)
1 avental (com nome)
1 galocha (com nome)
1 copo plástico com nome (para ficar na escola)
1 pacote de colher
6 forminhas de Cupcake
1 pacote de confeito comestível (pequeno)

ARTES NA SALA
2 sacos médios de celofane transparente
2 sacos plásticos A3 (04 furos) grosso transparente
3 pares de olhos (tamanho médio)
2 colas grande 90g
10 envelopes coloridos (tamanho médio)
1 massinha de modelar barra única
5 metros de fita mimosa
4 grampos trilho plástico
12 grampos de madeira
1 par de meia branca (simples)
1 pegador de massa (plástico)
1 lupa
1 peneira de cozinha (plástica)
1 caixa de pizza média (quadrada e branca)
3 pacotinhos de bolinhas de gel (crescem na água)
1pacote de balões (cores variadas)
1 caixinha de algodão
4 luvas cirúrgicas
2 lixas de fogão
1 lanterna
1 massa de modelar de EVA

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
1 jogo de canetas hidrográficas 12 (cores) Jumbo
1caixa de giz de cêra Jumbo Madeira (ponta única)
2 potes de tinta guache (250ml) cores variadas
2 canetas permanentes
1 rolinho de pintura
1 pincel nº 22
1 fita crepe
1 fita transparente larga
1 pasta polionda A3 (pode ser usada)
1 pasta com elástico(para tarefas)
2 pacotes de prendedor mini
1 cesto de vime (pode ser usado)

MATERIAL DE HIGIENE
2 caixas grande de lenços de papel
3 potes grandes de lenços umedecidos
3 pomadas para assadura
1 fralda de pano para higiene (pode ser usada)

SUCATAS
5 pratinhos de isopor, 1 prato de papelão redondo,
jornais

ARTE (trazer em uma sacola separada)
1 pote de tinta de tecido
4 grampos de trilho plástico
1 bloco de canson A3

Caso tenha, favor trazer: botões de tamanhos
variados, revistas, brilhos e lantejoulas.
Obs: Favor colocar nome do aluno em todos os
intens, com letra CAIXA ALTA (maiúscula),
pois será devolvido, no final do ano, o que
sobrar.Todo material deve ser entregue na
escola dia 31/01/19, devidamente identificado
com o nome do aluno, no período das 13h30min
às 15h30min.
Início das aulas: 11/02/19 às 13h
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