LISTA DE MATERIAIS – 2021
Maternal 2

O que deve conter na mochila diariamente:





02 trocas de roupas e um tênis;
01 Toalha de banho;
01 Sabonete líquido;
01 Nécessaire plástica com zíper, contendo:
 01 Escova de dente (infantil);
 01 Creme dental (infantil);
 01 Pente ou escova de cabelo (infantil);
 01 mini toalha de rosto.

Materiais 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):



















01 pacote de folhas sulfite A4 (200 folhas cada);
01 bloco de papel canson branco A3;
02 papéis crepom (verde e azul);
01 tubo de cola branca (110ml);
02 metros de feltro liso (verde);
04 tubos de cola glitter (qualquer cor);
01 pacote de palito de sorvete cru;
01 pacote de prendedores de madeira;
01 pacote de algodão (branco);
01 rolo (10m) de fita de cetim espessura 2cm (qualquer cor);
01 rolo de fita crepe;
01 rolinho de barbante;
01 pincel (nº20);
01 pincel (trincha, cerdas 2 polegadas);
01 pincel batedor (nº 6);
01 rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
01 pote de guache atóxico lavável 250 ml (cor: verde);
02 potinhos de anilina de qualquer cor.

Material Individual:
 01 pasta com elástico simples – tamanho ofício (A4);
 01 estojo simples;
 01 caixa de giz de cera jumbo;
 01 avental de tecido para atividade de Artes (Onde adquirir: Rota Uniformes ou na
Gianolla Bazar);
 02 gibis;
 02 revistas (velhas) para recorte;
 02 caixas de lenços de papel;
 01 jogo de blocos de montar (madeira), sem imagens, colorido ou cru;
 01 peneira média com cabo;
 01 caneca média;
 01 panela infantil de alumínio;
 01 colher de alumínio.
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.

