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MATERIAL ESCOLAR 2018 

MATERNAL II (2 ANOS) - EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL QUE DEVERÁ FICAR NA ESCOLA

 500 folhas de papel A4 branco. 

 01 caixa de gizão de cera. 

 02 potes de 250g de tinta guache  

 01 CD (virgem). 

 02 metros de TNT (verde). 

 01 sacola de TNT (verde) tamanho 

30x40cm. 

 02 folhas de E.V.A lisa (verde). 

 02 folhas de E.V.A estampado. 

 100 folhas de papel A3 branco. 

 04 envelopes tamanho ofício (verde). 

 02 metros de tecido americano cru. 

 02 caixas de massa de modelar com 12 

cores cada. 

 04 colas coloridas 

 01 pacote de olhinhos (que mexem) 

 01 alfabeto emborrachado (médio) 

 01 tela 30cmx30cm 

 01 blusa de malha para pintura/ artes 

(pode ser usada). 

 01 caixa de lápis de cor gigante triangular 

com apontador 

 01 rolo de barbante  (verde)

MOCHILA DE USO DIÁRIO 

 01 lençol com elástico. 

 Blusa, short, calcinha ou cueca. 

 Creme para assaduras. 

 Fraldas descartáveis. 

LANCHEIRA 

 01 tolha de mão com nome. 

 01 guardanapo de tecido com nome. 

 01 garrafinha de água com nome. 

 01 garfo e uma colher com nome. 

LIVROS DIDÁTICOS 

 SISTEMA ARI DE SÁ (SAS) Coleção vivenciando e aprendendo -  infantil Il – 
(maternal ll) Aquisição no Colégio Piedade – telefone (98846-7449) 

 
OBSERVAÇÕES: 

 O material do aluno deverá ser identificado e entregue à Coordenação do dia 23 a 
30 de janeiro de 2018. Os cadernos e materiais de uso individual, como mochila e 
lancheira, deverão ser entregues à Professora no primeiro dia de aula.   

 Ao longo do ano serão solicitados pagamentos para trabalhos de campo, 
apresentações teatrais, comemorações, entre outros.  

 Poderá haver necessidade de reposição de material individual ao longo do ano.  

 Não será permitido o uso de canetinha hidrocor e nem lapiseira.  

 O UNIFORME deverá ser identificado com o nome da criança.    
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