Maternal 2
O QUE DEVE CONTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:






01 Agenda Escolar (modelo Colégio Ser!);
01 Troca de roupa;
01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário);
01 Squeeze (garrafa de água);
01 Nécessaire plástica com zíper, contendo:
 01 Escova de dente (infantil);
 01 Creme dental (infantil);
 01 Pente ou escova de cabelo (infantil).

MATERIAL INDIVIDUAL:
 01 Pasta Romeu e Julieta laranja;
(Etiquetar: “Relatórios Trimestrais”, Nome da criança e ano que frequenta);
 01 Pasta Polionda 2 cm (amarela) para atividades de casa;
(Etiquetar: “Atividades de Casa”, Nome da criança e ano que frequenta);
 02 Revistas (Velhas) para recorte;
 02 Gibis
 -- Avental de tecido para atividades de Artes
(Onde adquirir: Rota Uniformes e Gianolla Bazar);
 01 Jogo de brinquedo de areia;
 06 Caixas de massa de modelar soft (12 unidades);
 01 Livro paradidático de histórias: “A Cesta de Dona Maricota” de Tatiana Belinky, Editora: Paulinas;
 01 Livro paradidático: “Um para o outro”, de Paula Santisteban e Eduardo Bologna (Música em
Família), S.P., 2011. (Onde comprar: Livraria Nobel Sorocaba).

MATERIAL DE ARTE:
(Poderá ser adquirido pelos responsáveis ou adquirido por meio de vale em papelarias especializadas.
Optando pela aquisição por meio de “vale”, este documento deverá ser entregue na escola e esta se
incumbirá de retirar o material):










02 Pacotes de folhas sulfite A4 (100 folhas cada);
02 Pacotes de folhas sulfite A3 (gramatura 90);
02 Papéis celofane de qualquer cor;
04 Folhas de papel Color-set de qualquer cor;
04 Placas de E.V.A. de qualquer cor (espessura 2 mm);
02 Bloco de papel canson A3;
02 Bloco de papel canson A4 (180 gr);
01 Bloco criativo colorido A3 (32 folhas, 80 gramas);
01 Bloco colorido criativo A4;



































02 Tubos de cola em bastão grande;
01 Tubo de cola branca (500 ml);
04 Potes de gliter (qualquer cor);
04 Folhas de papel crepom (qualquer cor);
02 Folhas de papel cartão (qualquer cor);
04 Tubos de cola gliter (qualquer cor);
01 Caixa de cola colorida;
01 Pacote de palito de sorvete cru;
01 Caixa de algodão;
01 Caixa de cotonetes;
02 Metros de plástico bolha;
01 Rolo de barbante;
01 Rolo de fio de nylon;
01 Pincel (nº 20);
01 Pincel (trincha, cerdas 2 polegadas);
01 Pincel batedor (nº 6);
01 Esponja macia;
01 Rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
02 Lixas (médias);
01 Novelo de lã (200 gramas) qualquer cor;
01 Lápis grafite (6B);
01 Caixa de Hidrocor jumbo (12 cores);
01 Caixa de giz de cera jumbo (12 cores);
02 Potes de guache atóxico lavável (250 ml) de qualquer cor;
04 Potinhos de anilina de qualquer cor;
01 Pacote de prendedores de roupas (de madeira);
02 Mídias de DVD-R;
01 Mídia de CD-R;
01 rolo de fita de cetim (10m) 2cm espessura (qualquer cor);
01 rolo de fitilho (qualquer cor);
01 pacote de palito de churrasco;
01 jogo de panelinhas ou ferramentas (Plástico);
20 saquinhos ofício (A4)

MATERIAL DE HIGIENE:
 01 Caixa de lenço de papel, que ficará no armário em sala.

OBSERVAÇÕES:
 Os materiais de uso individual serão guardados nas mochilas ou nos armários em sala.
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança, inclusive o uniforme.

