Ano Letivo de 2020- Lista de Material - Maternal 2
Instruções Importantes:
Dia 07 de Janeiro: Retorno da secretaria na Unidade II – Rua São João Clímaco, 450
Dia 27 de Janeiro (2ª feira) às 19h. Primeira reunião do ano (UNIDADE II) e entrega dos materiais, identificar na sacola o
nome e série do aluno. (Também estaremos recebendo os materiais durante o mês de janeiro na Unidade II)
DIA 03 DE FEVEREIRO INÍCIO DAS AULAS
Quant.
1
1
2
10
1
4
1

Lista de Materiais
Material de uso Individual
Estojo grande com zíper com duas divisões (exceto madeira ou lata)
Caixa de lápis de cor triangular Jumbo 12 cores (sugestão: Maped) com apontador compatível
Colas bastão tamanho médio
Papel fotográfico tamanho A 4
Caderno de cartografia grande Kids de 40 folhas grossa ao alto espiral
Sacos plástico A3 grosso
Avental plástico para pintura
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Material de uso Coletivo e de Arte
Caneta permanente na cor preta
Colas Liquida grande (110gr)
Caixa de Cotonetes pequena
Dúzia de Pregadores de madeira pequeno
Saquinho de lacinho na cor verde
Massinhas de modelar (sugestão: Soft Acrilex (50gr) potes de cores sortidas
Botões coloridos tamanho médio
Kit papel dobradura coloridos
Metros de TNT cor Amarelo
Fita crepe larga
Cola gliter colorida
Colas quente fina
Cola de artesão
Pacote de Papel Eco cores 75g. com 8 cores
Pacote de Papel canson branco
Pacote de Folha sulfite sortida A4 100 folhas
Pacote de Folha sulfite branca A4 100 folhas
Folhas de EVA nas cores: verde e amarelo
Folhas de papel crepom na cor: marrom e rosa escuro

2
2

1
1

Folhas de Papel cartão na cor branca e preta
Folhas de Papel color set nas cores: vermelha, verde
Material individual de Higiene
Nécessaire com objetos de higiene: escova de dente, creme dental, lenços de papel, lenços
umedecidos (1 pacote pequeno), toalha higiênica e escova de cabelo ou pente (todos os itens
com identificação)
Troca de roupa completa

OBSERVAÇÕES:

Na etiqueta, colocada no material, deverá haver somente o nome completo e a série do aluno. Outros dados serão
preenchidos pela professora se necessário.
Todos os pertences deverão conter o nome do aluno e a série, inclusive lápis e canetinhas (cada unidade).
UNIFORME ESCOLAR:

A parte interna do uniforme deverá ser identificada com o nome e o sobrenome do aluno .
Sugestão de papelaria
Endereço: Box 24 - Rua São João Clímaco, 577
- São João Clímaco,
Horário: 9:00 às 18:30
Telefone: (11) 2946-1432

