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Maternal II
TODO o material abaixo deve ser IDENTIFICADO com o NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A) E CLASSE:
MATERIAL
 1 Jogo educativo, próprio para a idade, com nome (tipo: quebra-cabeça, jogo da memória, blocos de montar, jogos
de encaixe, alinhavo, etc.).
 1 Pasta largura média para atividades (qualquer cor).
 1 Caderno pequeno capa dura, 50 folhas.
 1 Caderno pequeno capa dura, 100 folhas.
 1 Livro de história com figuras grandes, com nome e classe (faixa etária: 3 anos).
 1 Conjunto de lápis de cor gigante (12 cores) com nome em cada unidade.
 1 Apontador.
 1 Esteirinha de praia pequena com nome e classe.
 1 Avental plástico para pintura.
 1 Conjunto de giz de cera grande.
 1 Pote de massinha de modelar (Uti Guti grande).

LIVRO DIDÁTICO


Projeto Ápis (Educação Infantil – V.1).
ISBN: 978850818437-8.
Luiz Roberto Dante e Noemi Bianchini.
1ª edição. Editora Ática.

ATENÇÃO: COMO TODOS OS LIVROS FORAM
REFORMULADOS, NÃO SERÃO ACEITOS LIVROS,
ENCARTES OU CADERNOS DE ATIVIDADES
ADQUIRIDOS DE DOAÇÃO (USADOS).

HIGIENE PESSOAL
 1 Escova dental - simples com nome.
 1 Tubo de creme dental infantil.
 2 Potes de lenços umedecidos (grande).
 2 Caixas de lenços de papel (grande).
 1 Garrafa pequena, do tipo squeeze, para água (com nome).
 1 Mochila contendo DIARIAMENTE os seguintes itens devidamente identificados (bordado ou pintado) com o
NOME COMPLETO DO(A) ALUNO(A) e CLASSE: Capa de chuva, shorts, camiseta, casaco, calça, meia, calcinha ou
cueca.
 1 Lancheira contendo DIARIAMENTE: toalhinha de mão (com nome).

Favor NÃO identificar os materiais relacionados abaixo:








1 Pacote pequeno de lantejoulas tamanho grande.
1 Pacote pequeno de algodão.
1 Pote de GLITTER (qualquer cor).
1 Folha de E.V.A. com brocal (qualquer cor).
1 Caneta retroprojetor preta.
2 Potes de vidro (vazio). Ex.: pote de azeitona.
10 Pratinhos descartáveis de festa (qualquer cor).








1 Pote de vidro de papinha pequeno.
1 Folha de E.V.A. vermelho.
1 Folha de E.V.A. verde.
1 Folha de E.V.A. branco.
1 Folha de E.V.A. com bolinhas.
1 Metro de elástico (preto) para pasta.

O material COMPLETO deverá ser entregue no 1º dia de aula.
Lista elaborada de acordo com a lei:
Lei nº 9870, de 23 de novembro de 1999.
Lei nº 12.886, de 26 de novembro de 2013.

