MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO
MATERNAL II - 2020
QUANTIDADE
01
01
01
01
01

MATERIAL
Lancheira (com nome e turma)
Mochila (com nome e turma)
Agenda Personalizada à venda na escola (uso obrigatório)
Tesoura sem corte (de massinha)
Pasta polionda grossa com alça (vermelha)

01

Pasta de plástico com bailarina para a ficha de avalição (etiquetar com
nome, turma e professora
Pasta classificador transparente com 20 plásticos
Pote de massinha SOFT (500g)
Muda de roupa (incluindo calcinha ou cueca)
Copo de plástico para beber água (evitar bicos que simulem mamadeira)

01
01
01
01

01
Guardanapo de pano para forrar a mesa na hora do lanche
01
Avental de plástico (para pintura)
01
Estojo com escova e pasta de dente
01
Sabonete líquido
03
Fraldas descartáveis (dentro da mochila), no caso de usar.
01
Pomada para assaduras (no caso de uso de fralda)0
01
Pote ou pacote de lenço umedecido
Entregar no 1º dia de aula.
Não esquecer de escrever o nome nos pertences como: uniforme, copo, toalha, etc
Encapar o material com plástico xadrez vermelho e etiquetar com nome, turma e nome da
professora.

MATERIAL DIVERSIFICADO
01 pacote
01
12
01 caixa
01 pacote
01
02
02
01
3 metros ou 3 peças
02
01
01
01
01
01 pacote
01 pacote
1 pacote

Algodão
Brinquedo – 03 anos (encaixe, montar, ...)
Caneta Hidrocor Fina
Lápis de cor Jumbo Triangular
Canudinhos
Cola branca
Cola colorida – vermelho e azul
Cola glitter – verde e dourada
Cola de Isopor
EVA (emborrachado) – amarelo, vermelho e verde
Envelopes pardo – grande
Fita decorativa
Fitilhos pequeno
Cartolina colorida
Caixa de lenço umedecidos
Papel A4
Papel ofício colorido
Palito de picolé

01
1 metro
01
04

Pincel para pintura
TNT – vermelho
Papel 40k – amarelo
Tintas Guache – amarelo, vermelho, azul e verde

LIVRO POSITIVO DE ENSINO
Maternal II = G3
Segue em anexo, tutorial para a compra do livro!
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