Lista de
Material Escolar

Maternal II

ANO LETIVO 2018
Congregação de Santa Cruz

Lista de Material Escolar - Ano Letivo 2018

Maternal 2
1
1
3
1

1
2
3
2
2
4
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1

caixa de giz de cera curto triangular 15 cores – Acrilex
estojo de caneta hidrográfica 12 cores Jumbo – Faber Castell
potes de massa de modelar 500gr Uti Gutti (azul, vermelho, amarelo, verde, rosa ou roxo)
kit de massinha com tesoura (Massinha de Modelar Hello Kitty, Fábrica Divertida Bob
Esponja, Caixa Mágica de Massinha Bob Esponja, Super Kit Divertido de Massinha Bob
Esponja, Kit Aventura Doki ou similar)
bloco Ecocores Novaprint com 42 folhas
folhas de EVA (cor lisa - verde, vermelho, amarelo, branco, preto ou marrom)
folhas de papel camurça (qualquer cor)
folhas de papel crepom (amarelo, azul, vermelho, verde, laranja ou roxo)
folhas de papel laminado (qualquer cor)
tubos de cola branca escolar 90gr
caixa de lápis de cor Jumbo 12 cores – Faber Castell
potes de guache 250ml (azul, vermelho, verde, amarelo, branco, preto ou marrom)
escova de dente (para pintura)
esponja de banho com formas variadas (bichos, coração, etc.)
rolinho de espuma para pintura
broxinha redonda Tigre 835
rolo de fita adesiva colorida
rolos de fita crepe – 3M ou Adelbras
rolo de contact transparente com 4m
Foto 3/4
lixas d’água
pacote de palitos de sorvete com 100 unidades (verde, vermelho, azul ou amarelo)
pacote de forminhas laminadas para doce com 50 unidades
tesoura escolar Koopy Maped (com identificação)
livros de história adequados à faixa etária (de material resistente). Sugestões de
coleções: Ática, Brinque-Book, Ciranda Cultural, Companhia das Letrinhas, Salamandra
revista com muitas figuras: Arquitetura e Construção, Globo Rural
pacote de Perfex com 5 unidades
pote de margarina com tampa (vazio e desengordurado)
cartelas com botões grandes (4 cm de diâmetro)
caixas de lenço de papel
potes Ziploc 600ml (para guardar giz de cera e lápis de cor Jumbo)
pote plástico retangular 785ml (para guardar caneta hidrográfica)
rolos de sacos plásticos para freezer com 100 unidades (20 x 35cm)
kit praia (balde, pá e peneira)
avental plástico para pintura
brinquedo (sugestão:cesta de frutas ou legumes de plástico, kit salão de beleza, kit médico)
metro de tecido estampado
saco de tnt para sapato 30x40cm (cor neutra)
lixinho para carro de tnt (cor neutra)

Obs.: As marcas servem apenas como referência.
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Squeeze (garrafinha p/ água) *
1 toalhinha ou guardanapo de pano para o lanche*
Fraldas e pomada (somente quem usa)
Lenços Umedecidos
Toalha de rosto*
Um shorts*
Uma camiseta*
Um par de meia*
Duas calcinhas ou duas cuecas*
Um par de tênis*

Início Ano Letivo

Período Integral

Obs.: Identificar os materiais assinalados*

Necessaire de plástico com escova e pasta de dente
Troca extra de roupa
Camiseta grande para pintura (apenas para crianças que estão matriculadas no dia de
atividade de arte)
2 caixas de lenço de papel
1 fantasia em bom estado (apenas para crianças que estão matriculadas nos dias de
fantasia)
Travesseiro pequeno (30cm x 40cm)
Cobertor pequeno (quando esfriar)

Obs.: Marcar todo o material do período integral com nome e sobrenome da criança para
facilitar a identificação.

Período
Manhã

Tarde

23/01

7h30-9h30
Entrega de Material
9h30-10h30
Reunião Pais/Direção
15h-17h
Entrega de Material
17h-18h
Reunião Pais/Direção

26/01

8h-9h30
Reunião Pais/Professoras Regular
9h30-10h
Reunião Pais/Professoras Integral
13h30-15h
Reunião Pais/Professoras Regular
15h-15h30
Reunião Pais/Professoras Integral

29/01

31/01

Início Regular

Início
Integral

Início Regular

Início
Integral

