EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II
MATERIAL DE USO COLETIVO
100 folhas de papel sulfite branco
100 folhas de papel sulfite verde
02 folhas de papel color set
01 cartolina amarela
01 portfólios encapados tamanho A3 com 20 folhas
01 bloco criativo A4 – 120g
01 bloco A4 branco 140g – com 20 folhas
01 pote de tinta tempera guache de 250 ml (cores variadas)
50 palitos de sorvete (cores variadas)
01 revista adequada à faixa etária da criança
01 pote de tinta para tecido
01 pacote de lantejoulas
01 pote de glitter 3g
MATERIAL DE USO PESSOAL
01 foto 10cm x 15cm da criança
01 foto 10cm x 15cm da criança com a mãe
01 foto 10cm x 15cm da criança com o pai
01 camiseta sem estampa para customizar
01 jogo pedagógico para a faixa etária de 3 anos
02 tubos de cola 110g (líquida ou bastão)
04 massas para modelar em potes de 150g (cores variadas)
01 caneca plástica com o nome da criança
01 caderno grande espiral para desenho com 48 folhas
01 pasta plástica (verde) de 6 cm de altura
01 pasta plástica (azul) fina
02 lápis de escrever jumbo
01 apontador para lápis jumbo
01 borracha macia
01 caixa de giz de cera jumbo
01 estojo grande com zíper (com 3 divisões)
01 estojo de canetinhas jumbo
01 tesoura de pontas arredondadas com o nome gravado
01 avental plástico para pintura
01 sousplat em MDF 35cm de diâmetro
01 pincel chato nº20
01 rolinho de pintura escolar
04 pares de olhos móveis
01 caderno de capa dura com 96 folhas (aproximadamente: 20,5cm x 14,5cm) com nome na capa

KIT DE HIGIENE
01 creme dental infantil
01 escova de dente
01 porta escova plástico
OBSERVAÇÕES
Os materiais que o aluno já possui podem ser reaproveitados. Todos os materiais devem conter o nome do
aluno.

