Lista de material / Maternal 2 - Educação Infantil







































1 copo com tampa para ficar no colégio
1 merendeira
1 toalha de mão
1 tubo de pasta de dente
1 escova de dente c/ capa protetora
2 livros de história adequados à faixa etária (encapado com contact ou plástico
transparente)
1 roupa reserva
1 cola bastão grande 40gr (tipo “pritt”)
1 cola branca líquida 500ml
1 cola gliter (conjunto c/ 6 cores)
1 cola colorida (conjunto c/6 cores)
1 conjunto de hidrocor grosso c/12 cores
1 estojo de tinta aquarela
1 estojo de pintura a dedo c/ 6 ou 12 cores
2 cx giz de cera c/12 (fino)
4 guaches de 250ml (1 colorida livre + as 3 cores primárias: vermelha, amarela e azul)
1 pacote de lantejoulas gigantes (12 mm de diâmetro)
2 massas de modelar 500gr (cores diferentes)
4 fls de papel cartão (cores diferentes)
2 pacotes de creative paper A4 (tipo “color set”)
2 pacotes de papel de desenho A3 (Canson)
1 resma de papel A3
1 pasta plástica c/ elástico VERMELHA, tam. pequeno e espessura 20mm, p/ agenda
1 pasta plástica (tipo polionda) na cor VERMELHA, c/alça – tamanho A3
5 pincéis, sendo: 1 batedor espuma
1 pincel chato
1 pincel leque
1 trincha
1 rolinho de espuma
1 purpurina grossa
1 pote de 250ml de tinta plástica ou 3 cx com 6 cores de 15ml cada
1 Tela de Pintura tamanho 24 x 30 (para exposições individuais de Arte)
1 camisa branca tamanho P adulto
1 pacote de palito de picolé colorido
1 novelo de lã colorido (pequeno)
1 folha de EVA
1 rolinho de papel crepom
2 envelopes A3
1 acessório de massagem
1 pc de saco plástico (rolo)
1 folha papel Paraná

OBS.: Lembramos aos responsáveis que a qualidade da produção das atividades da criança está ligada
também à qualidade do material escolhido.
Os professores receberão os materiais para conferência na primeira semana de aula.

