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ACREDITANDO NO FUTURO 

                                       EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO 
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ANO LETIVO 2020 

MATERNAL II 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 

01 revista velha para recorte 
01 caixa de cola colorida com quatro 
04 vidros de cola 90 g 
01 pasta Catálogo com 20 plásticos (somente 
para alunos novatos) 
01 bloco Eco cores textura visual com 36 folhas 
01 Bloco creative paper Lumi com 40 folhas 
01 pote de tinta guache de 250 ml (azul). 
01 pincel de pintura nº 18 (chato) 
01 crachá de plástico com garra 
04 caixas grandes de massa para modelar de 
boa qualidade com 12 cores base amido 
04 caixas grandes de Big Giz  de cera triangular 
com 12 cores 
01 novelo de lã ( marrom ou preto) 
01 jogo pedagógico com peças grandes 
01 jogo de canetão de boa qualidade (ponta 
gossa) 
01 livro de história grande com letras caixa alta 
06 envelopes pardos tamanho ofício 
01 caderno brochura capa dura comum sem 
pauta 80 folhas encapado 
01 pacote de lencinho umedecido para higiene 
de uso da criança 
01 pomada para assadura de uso da criança 
01 sacola contendo o nome da criança com uma 
calcinha ou cueca, short ou calça, blusa, fraldas, 
chinelo, toalha de banho para permanecer dentro 
da mochila, caso haja necessidade. 
 
 
 

Lancheira contendo: lanche do dia, 
colherinha, copo ou mamadeira, toalhinha de 
mão. 
 
Agenda personalizada (comprar na escola) 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

l Todo material deverá conter o nome da 
criança, inclusive o uniforme. 

l O material deverá estar completo no primeiro 
dia de aula. 

l Sempre que necessário, o material deverá ser 
renovado. 

l Encapar o caderno com plástico de sua 
preferência e etiquetá-lo. 

l O uso do uniforme diário é obrigatório: camisa 
ou camiseta branca, bermuda ou calça e 
agasalho azul royal (todos personalizados), 
meia branca e tênis, bem como ballet 
adquiridos na Loja  THYRONI 
CONFECÇÕES: Rua Monsenhor João 
Martins, nº 1350, tel. 3473-6173, próximo à 
Escola Estadual Laurita de Mello, fone: 
34736173, ou na LIVRARIA CONHECER, Av. 
Abílio Machado, 2315, Alípio de Melo, fone: 
3271-0773; ou na própria escola.  

l Taekwondo (na escola com o professor). 
 
Obs.: Todas as peças do uniforme devem 
conter o nome da criança, inclusive o 
agasalho

 
 

 


