LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2019
Educação Infantil – Maternal II
Livro Didático

Materiais


















2 tubos de cola branca (90 g)
6 tubos de cola colorida
4 caixas de gizão de cera
3 caixas de massa de modelar
(antialérgica c/ 12 unidades)
2 folhas de cartolina carmem (marrom)
2 folhas de cartolina guache (branca e
rosa)
1 folha de emborrachado EVA com glitter
(rosa)
4 folhas de papel crepom (branco e preto)
2 folhas de papel seda (azul e amarelo)
1 folha de lixa
1 revista usada
1 rolinho de espuma para pintura (5 cm)
1 metro de TNT
1 livro de história adequado à faixa etária
(sugestão: capa dura ou de pano)
1 brinquedo pedagógico adequados à
faixa etária (coloridos e com peças
grandes)
1 avental de plástico (identificado com o
nome da criança)
1 brinquedo para ficar em sala de aula
(ex.: boneca, carrinho, panelinha ou
outros – usados de casa)

Material de uso diário e pessoal















Escova dentária com capa
Creme dental (material de higiene
pessoal/diária e não ficará na escola)
Pente ou escova para cabelos
Saboneteira com sabonete
Lancheira
Fraldas descartáveis
Lenços umedecidos
Creme para assaduras
Saco para roupa suja (vem na mochila da
criança para ser guardada a roupa suja
após o banho)
Colônia
Toalha
Sandália para banho
02 mudas de roupa
Copo inquebrável (não ficará na escola e
será utilizado pela criança diariamente)
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Bernoulli Sistema de Ensino – Coleção
Educação Infantil - 2 anos (Adquirir na
ACDMAV – Unidade 1)

Livros Paradidáticos
1 TÍTULO DA COLEÇÃO
GATO E RATO
Autores: Mary França e
Eliardo França
Editora: Ática

1 TÍTULO DA COLEÇÃO OS PINGOS
Autores: Mary França e Eliardo França
Editora: Ática
Entrega de Material












Dia: 28/01/2019
Horário:
Turmas da manhã: 7h30 às 11h
Turmas da tarde: 13h30 às 17h
Local: Espaço Menino Jesus (Educação
Infantil)
02 fotos da criança (3x4) – Trazer no ato
da entrega do material
Gentileza, encapar e etiquetar livros após
a conferência da professora
Gravar nome da criança em materiais de
uso individual
Não será permitida a entrega de material
no 1º dia de aula
Favor observar atentamente a data
indicada
Início das Aulas: 11/02/2019

