
 

 

Lista de Material Escolar – 2018 

Educação Infantil 

Maternal II – 2 anos 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
Entrega dos materiais  
Dia: 01/02/2018 (quinta-feira) 
Horário: 7h30 às 10h30 - Local: Sala de aula – Educação Infantil 

• Todo material e uniformes devem ser marcados com o nome do(a) aluno(a). 
• Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação. 
• A reposição dos cadernos e lápis ocorrerá quando necessária, pela família. 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

Um livro por Semestre 

1º Semestre 2º Semestre 

Van Gogh e o passarinho Téo 

Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte 

Editora: Editora do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais do mundinho 

Autora: Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 

Editora: Editora DCL 



 

 

LISTA DE MATERIAL 

Obs.: O material de uso diário deverá ser reposto pela família no decorrer do ano letivo. 

Quantidade Discriminação 

1 Bolsa plástica pequena com uma escova de dente e uma pasta dental 

1 Caneca de alumínio ou esmaltada (gravar o nome) 
1 Troca de roupa completa de uniforme com nome (no caso de troca na escola)  
1 Camiseta (grande) usada, que servirá de avental 

1 
Pote transparente 7 litros – contendo: 4 fraldas, pomada, lenço umedecido, troca de 
uniforme (etiquetar /bordar o nome da criança) 

1 Caderno grande (capa dura) sem pauta de 48 folhas para atividades de sala                                       
1 Caderno grande (capa dura) sem pauta de 96 folhas para dever de casa  
1 Livro de história (observar faixa etária) para biblioteca da sala 
1 Pasta de rodinhas 
2 Fotos recentes 10x15 cm (portfólio e chamadinha na rodinha) 
2 Foto recente 3x4 cm (chamadinha do cartaz e identificar a mesinha) 
1 Pasta A3 Azul 
4 Pasta de papelão com grampo trilho (verde/vermelha/azul/amarela) 
1 Resma de papel sulfite A4 branco  
1 Pacote de 100 folhas sulfite colorido  
1 Pacote de papel lumipaper 
1 Papel micro ondulado de bolinha e estrelinha (um de cada) 
1 Folha de papel craft 
1 Cartolina laminada   
1 Papel crepons liso/ Papel encerado/ Papel de presente infantil (um de cada) 
1 Papéis cartão / Papel nacarado  
1 EVA com gliter e EVA decorado (um de cada) 
3 Placas de eva (coloridas) 
4 Color set (cores variadas) /  tubinhos de cola quente (refil fino) 
2 Durex coloridos /  tubinhos de gliter /  tubos de colas brancas de 90g  
1 Pincel chato nº16 / Fita crepe 
3 Envelopes pardo ofício 
1 Revista velha para recortes figuras 
1 Pacote de palito de picolé colorido / pacote de estrelinhas  

1 dúzia Botões grandes e coloridos 
2m TNT – amarelo / contact 
2 cx Caixas com 12 unidades de gizão de cera triangular 

2 Pacote de lantejoula grande  
2 cx Caixas com 6 unidades de cola colorida   

2 potes Massa de modelar 500 grs  
1 pote Tinta guache 250 ml. 

1 Jogo pedagógico de encaixe com peças grandes (madeira ou plástico) 
1 Brinquedo usado, em bom estado de conservação – exemplo: boneca e carrinho 
1 Adereço para o “cantinho da fantasia” (exemplo: tiaras, óculos, fantasias usadas, etc.) 


