LISTA DE MATERIAL 2019 – MATERNAL II (2 ANOS)
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO INDIVIDUAL (FICA NO COLÉGIO)

Kit Coleção dos Sonhos – Infantil
Maternal 02 anos
ISBN : 978-85-8276-248-6
link : www.eskolare.com.br

O Livro dos Sentimentos
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books
Edição Nova
01 Caixa de tinta (pintura a dedo)
02 Potes (grandes) de tinta guache (cores variadas)
02 Pincéis para pintura nº 20 ou nº 24
01 Tubo de cola branca
01 Caixa de Gizão de cera
01 aixa de camisa forrada
01 tesoura infantil sem ponta
02 Pastas de papelão com grampo
04 Envelopes pardos (tamanho A4)
01 Brinquedo pedagógico (de acordo com a idade)
01 quebra-cabeça em material resistente (de acordo com a idade)
01 Livro de história (de acordo com a idade) – Projeto de leitura
100 fls de papel A3 branco (gramatura 180)
01 Caderno para desenho (tipo cartografia)

01 Pacote de papel Color Set
– 8 cores (tamanho A4)
03 Caixas de massa de
Modelar (Tipo Soft)

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (FICA NA ESCOLA)
01 Nécessaire contendo:
01 escova de dente – 01 creme dental - 01 toalha de banho – 02 copos com tampa – 1 muda de roupa para
troca segundo a estação, fraldas e lenço umedecido (caso seja necessário).
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• O material para fins pedagógicos constitui recurso didático valioso, que enriquece o processo de ensinoaprendizagem.
• Todo o material de uso individual deve ser identificado com o nome da criança e o ano, inclusive o
uniforme, tênis, mochila, pasta e lancheira.
• Materiais de uso diário para permanecer na bolsa, também devem ser identificados.
• O material pedagógico para uso individual - que fica no colégio - deverá ser entregue no segundo dia de
aula.
• Toda Comunicação FAMÍLIA - ESCOLA deve ser feita através de uma agenda escolar.

