Lista de Material 2020
Maternal II
Uso Individual



Língua Inglesa – Programa Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos, no início do
ano letivo




1 caderno pequeno (capa dura 96 folhas)
1 avental de tecido com o nome do(a) aluno(a)
(encontra-se nas lojas que vendem uniforme)
1 copo (de plástico ou acrílico, com bico)
1 escova de dentes
1 tubo de creme dental (de sua preferência)
1 pacote de lenço umedecido (de sua
preferência)
1 travesseiro de berço e uma fronha
1 lençol de elástico e um lençol para cobrir
1 toalhinha de mão, identificada com o nome da
criança (manter na lancheira)
Em caso de uso de fralda, mandar pomada
identificada para uso pessoal
1 pote de lenço umedecido de 400 unidades
40 sacos plásticos pequenos (para roupa suja)
1 headphone infantil simples (para aula de
informática)
2 caixas de lenço de papel com 100 unidades















Uso coletivo























2 rolos de fita crepe
2 pacotes de cartolina dupla face
1 pacote de papel dupla face
3 folhas EVA (cores variadas)
2 folhas de papel crepom
1 folha EVA (estampada, listrada, xadrez ou
bolinhas)
3 folhas EVA com glitter (cores variadas)
1 caixa de gizão de cera – 12 cores (sugestão: meu
1º giz de cera-jumbo)
2 folhas de papel camurça
2 caixas de pilot 12 cores (jumbo)
5 lixas de parede (finas)
2 caixas de cola colorida(cores variadas)(observar
data de validade)
1 dúzia de pregadores de madeira
1 tubo de cola 500g (sugestão: Cascorez)
2 potes de massinha 500g (sugestão: Marca UTI
GUTI / OBSERVAR DATA DE VALIDADE)
4 vidros de guache-250ml (cores variadas) –
(observar data de validade)
4 folhas de papel cartão (exceto branco e
marrom)
1 cola líquida de silicone para artesanato
1 caixa tempera guache-NEON
1 pacote de papel Filipaper Metallics A4 1
1 caneta de tecido
50cm tecido americano cru










50 cm de tecido americano cru
1 pacote de palitos de picolé
10 botões decorativos (flor, carrinho, bola...)
1 pacote de olhinhos móveis GRANDES (loja de
artesanato)
2 metros de fita de cetim
5 folhas de papel fotográfico brilhante (adesivo)
1 pacote com 500 folhas de papel A3(75g/m2)
1 novelo de lã(sugestão: azul/amarelo/vermelho)
 Coleção Os Pingos - Mary França/Eliardo
França- Editora Ática
 Coleção Sentimentos e Emoções – James
Misse Editora: Pé de letra
 2 livros de história (sugestão: nome das
coleções)
 1 jogo pedagógico adequado à faixa etária
 Sugestões: Aprendendo a contar
 Brincando com as formas
 Encaixe mãe e filho
 Monta tudo
 Quebra cabeça (peças grandes)
 Explorando as cores
 Jogo formas geométricas em madeira

Atenção!
As aulas terão início, no dia 05 de fevereiro, com um
horário especial, para que as crianças tenham uma
adaptação tranquila e sejam bem atendidas, pois esse é
um período muito importante para os pais e para os
alunos.
No dia 04/02, às 16h, haverá uma reunião com as
professoras e responsáveis dos(as) alunos (as) das turmas
de Maternal II e entrega dos materiais

HORÁRIO DAS AULAS:
Entrada: 12h50min
Saída: 17h20min
Para os alunos novos, o horário de saída dependerá da
adaptação de cada criança.

Favor entregar todo o material no dia marcado para melhor
organização.
Obs: Todo o material de uso individual deverá ser
etiquetado com o nome do(a) aluno(a).

Sejam bem - vindos!

