
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

	
Lista	de	material	MATERNAL	II 

 
TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM NOME E TURMA. 
 
UNIFORME ESCOLAR 

• Camiseta verde (regata, manga curta, manga longa) 
• Short-saia, bermuda, calça  
• Agasalho 
• Calçado: tênis (obrigatório) 

 
OBS.: TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A LOGOMARCA DO TEMPO DE APRENDER E O NOME COMPLETO DA 
CRIANÇA. O ALUNO DEVERÁ VIR UNIFORMIZADO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA. 
O uniforme será vendido na Livraria conhecer – Av. Abílio Machado, 2315 – Telefone: 3474-2591. 

 
AULAS ESPECIALIZADAS  

• Ballet – Collant preto (Com a logo da escola), saia rosa, meia calça rosa, sapatilha preta, 
tiara e redinha para coque. VENDAS NA ESCOLA 

• Taekwondo – Kimono branco e faixa 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Crianças do Turno integral 
Providenciar toalha de banho, creme dental, escova, xampu, condicionador, sabonete 
líquido, pente ou escova para cabelos.   
 
DATA DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁICO: ATÉ O DIA 04/02/2020 
 
Orientações gerais: 
Início das aulas 
03/02/2020. Para todos os alunos 
 
1ª Reunião Geral de pais  
05/02 (quarta-feira) 17:30 - Coffee Break e às 18:00 Início da reunião – 1º e 2º Período 
06/02 (quinta-feira) 17:30 - Coffee Break e às 18:00 Início da reunião – Maternal I, II e III 

 
Horário das aulas 
7h às 11h30 (manhã) /  13h às 17h (tarde) / 7h às 18h (Integral) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
LISTA DE MATERIAL MATERNAL II 2020 

 
PROJETO LITERÁRIO 

Obs: Os livros de literatura infantil a serem providenciados. 
BIBO NA PRAIA 

BIBO NO SÍTIO 

BIBO NO MERCADO 

Autora Silva Rando 

--------------------------------------------------------------- 

MATERIAL INDIVIDUAL (alunos do horário integral e 
parcial) 

01 camisa branca usada de tamanho adulto para ser utilizada 
no momento de pintura 
01 garrafinha para água com o nome gravado em caixa alta.  
01 lancheira, para trazer lanche todos os dias Deve conter uma 
toalhinha bordada com nome para forrar a mesa 
01 mochila contendo diariamente: 01 muda de roupa completa, 
01 saco plástico grosso para roupas sujas, todos os objetos 
individuais da criança (todos identificados) 
01 caixa de lápis de cor jumbo (Norma ou Maped) 
01 pasta preta com 50 plásticos. 
03 cadernos sem pauta – 60 folhas “Alibombom” (1 Para Casa,  
1 Atividade em Sala, 1 Literatura) 
01 pasta polionda 1,5 cm na cor verde 
01 tela para pintura 24x24cm  
01 pasta Brasil plástica ½ ofício (180mmm x 245mm) com abas 
e elástico (transparente) 
01 brinquedo – 1 pcte de animais de plástico, panelinhas, 
carrinhos (brinquedo que estimula o faz de conta). 
01 bola de plástico colorida. 
 
 
OBS.: OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DEVEM SER 
IDENTIFICADOS COM NOME. 
 

MATERIAL PEDAGÓGICO 
1000 folhas de papel A4     
01 pacotes de  folhas A4 60 k 
01 pacote de colorset A4 rosa 
01 Pacotes  de papel A4 criativo 
colorido Lumi 
02 folhas papel kraft 
02 folhas camurça 
02 celofane 
amarelo/vermelho/azul/verde 
03 rolos de papel crepom. 
(vermelho/verde/azul) 
02 tintas Guache 250ml 
(branco/laranja) 
02 caixas de Eco Giz de cera 
Faber-Castell 
03 caixas de massinha modelar soft 
(Acrilex) 
02 pincéis (nº08 e nº12) 
01 rolinho para pintura 
01 rola branca de 500g 
05 vidros de glitter 
02 vidros de Lantejoulas 
01 pcte forminha de doce 
02 envelopes pardos A4 
01 rolo pequeno de barbante 
04 bolas de isopor 50 mm 
05 placas de EVA (cores sortidas e 
uma com glitter ou com estampa) 
50 palitos de picolé pontas 
arredondadas coloridos 
08 refis de cola quente 
01 caixa giz branco 
10 pratinhos de papel 
01 lixa d’água 
2m de TNT 
 
Escola e família, uma parceria de 

sucesso! 
 


