Rua São Mateus, 331 - São Mateus
(32) 3232-8686 - Juiz de Fora/MG

LISTA DE MATERIAL – 2019

MATERNAL II
MATERIAL DE USO COLETIVO:
 02 pacotes chamex branco A4 (500 folhas)
 01 pacote de Filipinho ou Offpinho A4
 01 pacote folhas de ofício colorido – ROSA
 01 pacote de Lumipaper
 02 caixas de giz de cera (MEU PRIMEIRO GIZ)
 03 caixas de massa de modelar – 12 cores ACRILEX (Soft) ou UTI GUTI
 03 tubos de cola colorida (cores variadas)
 02 tubos de cola colorida - 3D/alto relevo (cores variadas)
 02 tubos de cola Glitter (cores variadas)
 03 tubos de cola branca
 02 tubos de tinta dimensional (cores variadas)
 01 pacote de argila
 02 rolos de durex colorido VERMELHO
 01 rolo de fita crepe marrom (LARGA)
 01 rolo de fita dupla face (LARGA)
 01 lixa gramatura 100
 01 pincel tipo batedor
 01 pincel nº 20
 03 potinhos de brocal - cores variadas
 03 potes de tintas guache (250ml) (1 ROSA, 1 PRETO e 1 ROXO)
 01 pacote de palito de picolé ponta arredondada VERMELHO
 02 folhas de colorset (1 ROSA e 1 VERMELHA)
 01 folha de papel pardo
 04 folhas de EVA (2 ROSAS e 2 VERMELHAS)
 01 folha de EVA estampado
 02 folhas de papel microondulado (1 ROSA e 1 VERMELHA)
 20 pratinhos de papelão
 01 saquinho de olho móvel
 01 pacote pequeno de lantejoulas – (ROSA ou ROXA)
 03 bastões de cola quente transparente (refil)
 01 saquinho de letra móvel pequena de EVA
 02 sacos de pó crepom (1 ROSA e 1 VERMELHO)
 03 folhas de papel crepom (1 ROSA, 1 PRETO e 1 VERMELHO)
 02 folhas de papel celofane (1 ROSA e 1 VERMELHO)
 02 pacotes de forminhas de papel para doces (1 ROSA E 1 ROXA)
 1m de TNT VERMELHO
 01 revista usada para recorte
 01 jornal usado
 01 livro literário infantil de acordo com a idade (capa dura) - Observação: evitar livros de banho e de sono/pano
 01 brinquedo pedagógico (de acordo com a faixa etária) - Sugestões: blocos de encaixe, blocos de madeira, quebra-cabeça até 10
peças (de madeira), formas geométricas grandes (de madeira), Engenheiro etc.
MATERIAL DE USO PESSOAL:
 01 estojo com material de higiene (escova e pasta de dente) COM NOME
 01 lençol
 01 travesseiro com fronha
 01 mantinha leve
 01 copo com tampa/garrafinha para beber água COM NOME
 01 blusa BRANCA (tamanho P de adulto) para trabalhos de pintura (COM NOME da criança na etiqueta)
Observações importantes:
1) Por favor, lembre-se de etiquetar todo o material de seu filho. Tudo deverá ser enviado à escola com a identificação do aluno.
2) Entregue o material nas mãos da professora no primeiro dia de aula.
3) É importante enviar, diariamente, a mochila com uma muda de roupas para eventualidades.

