LISTA DE MATERIAL
MATERNAL II

2019

EDUCAÇÃO INFANTIL
CADERNOS E PASTAS
 01 agenda 2019
 01 pasta de plástico polionda A4 (maleta) na cor
cristal.
 01 pasta de papelão – grampo macho/fêmea (trilho) na
cor vermelha com 10 saquinhos (com furos já
colocados – para inglês).
PAPÉIS
 200 folhas de papel sulfite A4 (branco)
 02 folha de kraft.
 02 folhas de papel cartão (branca)
 01 folha de papel laminado (prata)
 01 folha de dobradura (vermelha)
 ½ metro de papel contact
MASSAS, TINTAS E COLAS
 02 caixas de massinha com 12 unidades
(sugestão: Soft da Acrilex)
 01 tubo de cola líquida – Tenaz 110g
 01 estojo de caneta hidrocor ponta grossa – Sugestão:
Faber Castel ou Compact com 12 unidades
 01 caixa de gizão grosso c/12 unid.
 01 caixa de lápis de cor – c/ 12 unidades – Sugestão:
Faber Castel
 01 lápis preto nº 02.
 01 rolinho para pintura (5 cm)
 01 pincel chato nº 12
 Espátula para massinha
MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL
 01 estojo (necessaire) para guardar o material de
higiene com:
 01 escova de dente com porta escova (trocar a cada
2 meses),
 01 toalha de mão (trazer diariamente) e
 01 tubo de creme dental infantil sem flúor
 03 caixas de lenço de papel
 01 caneca plástica para água

SÓ PARA OS MENINOS
 01 pacote de prendedor de roupa de madeira
 01 pote de guache 250 ml na cor verde
 01 placa de EVA (creme)
 01 rolo de fita larga PVC (transparente)










OBSERVAÇÕES
Todo material deverá vir etiquetado, identificando nome
completo e série do aluno e deverá ser entregue
impreterivelmente em reunião com o professor no dia
21/01/2019 às 19h15.
Enviar diariamente na mochila: necessaire com escova de
dente e creme dental, 1 troca completa de roupa de acordo
com o clima, caneca plástica com o nome da criança.
Marcar o nome da criança, com tinta para tecido, em todas
as peças do uniforme.
Não enviar para escola material de alto valor (monetário ou
sentimental).
Os brinquedos e os livros desta lista serão de uso coletivo e
permanecerão no Colégio (pode ser usado).
Cada criança deve ter em casa, material para lição de casa.
Ex.: lápis preto, lápis de cor, cola e tesoura.

 As marcas citadas foram sugeridas em função da

qualidade e da melhor adequação para as crianças. No
entanto, os pais têm a liberdade para adquirir
produtos de outras marcas.
Site: www.portoalvorada.com.br

OUTROS MATERIAIS
 01 camiseta usada manga curta adulto do papai ou
da mamãe (para pintura)
 Argila (será pedido na ocasião).
 Folhas de jornal (será solicitado na ocasião)
 01 brinquedo de areia
 01 livro paradidático (sugestão no site)
 01 jogo pedagógico (sugestão no site)
 10 palitos de sorvete
 01 revista para recortes (Super Interessante/Criativa/Pais
e Filhos)

SÓ PARA AS MENINAS
 20 colheres descartáveis de sobremesa
 01 pote de guache 250 ml na cor vermelho
 01 placa de EVA (amarela)
 01 rolo de fita crepe 25mm x 50 metros
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