LISTA DE MATERIAIS PARA 2022 – MATERNAL 2
Material escolar
 01 – Agenda Escolar – R$ 21,00 (a ser
adquirida na secretaria da escola a partir
de 12/2021)
 01 avental ou camisa grande para pintura
 01 pano para trabalhos com pintura
 01 foto da criança (10x15)
 01 foto da família (10x15)
 02 pincéis chato nº 12 ou 14
 01 pasta Brasil com elástico
 02 tubos de cola branca 110g
 03 potes de massa de modelar
 01 caixa com 6 canetas hidrocor ponta
grossa
 01 caixa com 12 lápis de cor
 01 pote de lantejoulas
 03 folhas de papel cartão (não enrolar)
 500 folhas de Papel A4 branco
 01 metro de papel contact transparente
 01 metro de papel contact colorido
 01 cartolinas coloridas dupla face (não
enrolar)
 01 metro de TNT
 01 caixa de giz de cera jumbo
 02 potes grandes de tinta guache
 02 potes de glitter
 01 novelo de lã

 01 caixa organizadora
 02 pacotes de balão simples
Material de Uso Coletivo
 01 rolo de fita crepe
 01 conta gotas
 01 pacote de palitos de picolé
Material de Higiene e Uso Individual
 01 escova de dente com estojo
 01 creme dental sem flúor
 01 copo plástico para auxiliar na
escovação
 01 garrafa para água
 01 pacote de fraldas descartáveis (repor
quando solicitado)
 01 pacote de lenço umedecido (repor
quando solicitado)
 01 caixa grande de lenço de papel
 01 pomada para prevenção de assaduras
(repor quando solicitado)
 Roupa de Cama (para alunos do Integral:
travesseiro, lençol, cobertor, fronha)
 02 mudas de roupa de acordo com o clima
(enviar todo dia na mochila)
 01 escova ou pente e amarrador de
cabelo

Lembramos que é necessário identificar todo material da criança. É necessário identificar, também,
os lanches trazidos no período matutino e vespertino, com nome e data.
O uso do uniforme é obrigatório no Maternal 2, portanto a identificação do mesmo é indispensável.

