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Lista de Materiais - Maternal I e II

USO DIÁRIO 
 Mochila grande com rodinha, contendo:
2 Máscaras higienizadas com nome da criança
1 Álcool em gel até 100 g
1 Muda de uniforme para Maternal II e 03 mudas de uniforme para Maternal I
2 Sacos plásticos para roupas
1 Toalha higiênica com nome do estudante
1 Garrafa ou copo para água
1 Copo com tampa para suco (Somente Maternal I)
1 Caixa ou pacote de lenço de papel
 Fraldas e pomada (Somente Maternal I)
Obs.: Todos os materiais devem estar identificados, inclusive uniformes.
- Anexar cópia da carterinha do plano de saúde + SUS na mochila. 

MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL (Permanece no Colégio)
1 Caixa organizadora com aproximadamente: altura 15cm, largura 22 cm e comprimento 
30cm 
2 Fotos 3x4 colorida
1 Foto 10x15 (meio corpo) colorida
2 Brinquedos higienizáveis(panelinhas ou animais e carrinho ou boneca)
1 Jogo pedagógico para montar ou encaixar com peças grandes e peças plásticas
1 Caixa de giz de cera de boa qualidade (modelo jumbo), contendo 12 unidades no tamanho 
pequeno e espessura grossa. (Somente Maternal II)
1 Caixa de 12 lápis de cor, de boa qualidade – 12 cores/modelo jumbo). (Somente Maternal II)
3 Cartelas de adesivos infantil pequena
1 Livro infanti (tamanho e ilustrações grandes)
2 Potes grandes de massinha para modelar (500g)
1 Pacote de forminhas plásticas para massa de modelar
2 Revistas com figuras grandes
1 Rolo pequeno de pintar
1 Pincel pequeno para pintar
1 Pote grande de tinta guache grande
1 Tubo de cola (50g)
1 Pasta tamanho A3
2 Blocos de papel canson branco A3 com 150g –  atividades dos estudantes
1 Tesoura sem ponta (somente Maternal II)
6 Potes  de tinta guache multiuso (30ml cada - com o nome do estudante em cada pote)

MATERIAL SONO –TURMAS VESPERTINAS  
1 Travesseiro grande com fronha (somente Maternal I)
1 Lençol (tamanho berço) com elástico (somente Maternal I)
1 Sobre lençol no verão ou cobertor de microfibra tamanho solteiro, no inverno (somente 
Maternal I)
1 Creme de pentear para meninas e gel para meninos
1 Pente
1 Pacote de borrachinha para cabelo (Opcional)
1 Pacote de lenço umedecido


