LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018 – Maternal II
MATERIAS INDIVIDUAIS – IDENTIFICAR COM O NOME
DO ALUNO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

01 pastinha com elástico;
01 pasta catálogo med. 245mmx335mm c 100 env.;
01 tubo de cola grande 90gr;
01 caixa de lápis de cor triangular (12 cores);
01 caixa de giz de cera grosso;
01 caixa de cola colorida de boa qualidade com 6 cores;
01 caixa de sapato encapada;
01 caixa de massa modelar (12 cores);
01 pincel n° 12;
01 pote de tinta guache grande de 250 ml de boa
qualidade;
o 300 folhas sulfites A4 brancas;
o 100 folhas sulfites A4 coloridas (azul);
o 01 vidro de pintura facial;
o 01 jogo pedagógico de 1 a 3 anos (números e letras). Não
aceitaremos os emborrachados e de papel;
o 01 livro de tecido ou plástico. Sugestão: Coleção amigos
fofinhos/ Todo livro, Coleção livrinhos do Bebe;
o 01 instrumento musical ex: tambor, pandeiro etc.
(material resistente, que priorize a segurança, verificando
o selo do Inmetro);
o 01 brinquedo adequado à idade (grande e forte). No
momento da aquisição, que priorize a segurança,
verificando o selo do Inmetro ou da Abrinq, que atestam a
qualidade e a faixa etária adequada;
o 01 camiseta grande (adulto), usada, identificada na barra
(utilizada para trabalhos com tinta).
o 01 almofada;

MATERIAL PARA USO COLETIVO
o 02 EVA de brilho (azul claro e azul escuro);
o 02 EVA estampado (cor livre) (sem ser listrado);
o 02 EVA liso (azul claro e azul escuro);
o 05 folhas de papel seda (azul claro e azul escuro);
o 03 folhas de crepom liso (azul claro e azul escuro);
o 03 folhas de papel laminado;
o 03 folhas de papel cartão (azul claro e azul escuro);
o 03 folhas de duplex liso (azul claro e azul escuro);
o 01 tubo de gliter ou purpurina;
o 03 tubos de lantejoulas;
o 01 novelo de lã (azul escuro);
o 01 pacote de palitos de picolé (com 50 unid.);
o 01 pacote de algodão de bolinhas;
o 01 bloco criative paper colorido 325x325;
o 01 bloco de papel criativo Filipinho;
o 10 cm de tecido estampado (retalho);
o 02 lixas n° 100;
o 01 fita bebê n° 1 (azul claro);
o 01 rolo de lástex;

Atenção!
OBS. Para estes materiais haverá uma taxa no valor
de 2x de R$ 49,90 que será opcional.

MATERIAL DE HIGIENE/ SAÚDE

INFORMATIVOS IMPORTANTES

o Enviar fraldas para uso diário;
o Lenço umedecido para uso diário ( enviar na bolsa
diariamente);
o 01 copo com tampa;
o 02 mudas de roupa (short e blusa, calcinha ou cueca e
uma sandália de borracha para emergência) na bolsa;
o 01 escova de dente (01 por semestre) – apenas para
alunos do período complementar;
o 01 sabonete liquido e 01 toalha higiênica;
o 01 pente ou escovinha de cabelo (Meninas: pacote de
laços de cabelo e creme. Meninos: gel ou creme);
o 01 pomada para prevenir assaduras (para as trocas de
fraldas);
o 01 colchonete impermeável 0.60x1. 00;
o 01 travesseiro pequeno com capa e fronha e 01 lençol
com elástico (para os alunos do período complementar)
que devera vir dentro de uma sacola grande (tipo
reciclável), pois serão enviados estes itens toda sexta-feira
para casa para higiene;
o 02 rolos de saquinho picotado 35x45cm. (com 100 unid.)

o INÍCIO DAS AULAS: 15/02/2018 (HORARIO ESPECIAL
DE ADAPTAÇÃO: 15 E 16/02: Adaptação para Educação
Infantil horário especial de atendimento, matutino das
8hs00min às 10hs00min e no vespertino das 13hs30min
às 15hs30min).
o PERÍODO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: Do dia
05 ao dia 09/02. Das 13hs30min às 16hs30min. No
primeiro dia de aula NÃO será recebido material.
Queremos dar toda a atenção aos nossos alunos!
Todo o material deverá ter a identificação do aluno e ser
entregue numa única sacola.
o O uniforme devera ter a identificação bordada ou escrita
na parte interna (Poderá ser adquirido no CEC).
o PLANTAO RECREATIVO (Informações sobre
inscrição no plantão e valores procurar a secretaria):

Do dia: 15/01/2018 ate dia 09/02/2018

