LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
MATERNAL II

Todo material deverá ser identificado com o nome da criança.
3 metros de tecido de algodão bem colorido, com estampas infantis e pequenas,
com largura de 1,40m (não pode ser malha). Atenção à largura do tecido!
Obs: Para crianças que utilizarem o mesmo tecido do ano anterior: 1,5m da mesma
estampa.
01 pasta plástica com elástico, incolor, fina, tamanho ofício para biblioteca;
1 minipasta plástica com elástico, 2cm de espessura, transparente;
01 pasta tipo maleta, tamanho A3;
01 bloco de Desenho A3, 297mm x 420mm, branco, liso, gramatura 140, 20 folhas;
01 bloco Criativo A4 Lumi, 210mm x 297mm, liso, gramatura 140, 5 cores;
01 foto 10x15cm da mamãe (recente);
01 foto 10x15cm do papai (recente);
01 kit de baldinho de areia, resistente e simples (todas as peças deverão conter o
nome do aluno);
01 bola de plástico, aproximadamente 20cm de diâmetro;
02 massinhas de modelar, base de amido (150g); (favor verificar a data de validade);
01 pote de plástico com tampa de rosca (390ml) para guardar a massinha
01 lixa d’água nº100 preta;
05 pacotes de bolinhas de gel que crescem na água (cores variadas);
01 pacote de bexigas nº9, cores sortidas (favor verificar a data de validade);
01 jogo de gizão de cera;
01 painel para pintura escolar, tamanho 24x30cm;
03 sacos plásticos A3, grossos;
02 sacos com fecho hermético, tamanho aproximado 22x15cm;
10 sacolinhas plásticas, tipo supermercado;
01 tinta guache (250ml) de cada cor: vermelho, amarelo, azul, verde, roxo, branco e
preto (favor verificar a data de validade);

01 folha de papel microondulado kraft, tamanho aproximado 40x60cm, gramatura;
01 folha de papel camurça preto, tamanho aproximado 50x80cm, gramatura 85;
01 folha de papel laminado escolar prata, tamanho aproximado 45x60cm, gramatura;
01 escova de dente usada (para realizar atividade);
01m de plástico autoadesivo transparente e liso (favor verificar a data de validade);
01 camiseta três números maior que a de uso normal da criança, usada e de manga
curta, que servirá como avental nas atividades de arte;
01 calça comprida, usada, que servirá para atividades de pintura;
08 garrafas pet de 200ml (tipo coca-cola), incolor, vazias e limpas.
Na mochila usada diariamente deverá ter espaço suficiente para manter:
* a minipasta
* a pasta ofício da biblioteca
* uma toalha de banho
* uma troca de roupa completa (camiseta, bermuda, meia, calcinha/cueca)
* calçado extra
* lancheira (uma toalha de mão com o nome da criança)
* garrafinha para água, pequena, plástica, resistente, que não vaze
Material Programa bilíngue:
-

Bloco desenho A3 branco 140g/m2 - 20 folhas
Massa para modelar - pote 150g
2 sacos plásticos tamanho A3
10 bexigas coloridas nº9
10 palitos de sorvete
1 prato de papelão nº6
5 folhas de sulfite A4 coloridas

Todo material acima descrito deverá ser entregue para a professora no dia
21/01/2021
Observação: Livros literários e alguns materiais pedagógicos poderão ser solicitados
durante o ano letivo.
A família deverá ficar atenta à reposição do material de uso pessoal.

