Senhores Pais,
Segue a lista de material de uso individual que deverá ser entregue para a professora da turma
no dia 02/02/2022.

MATERNAL II
01 caixa organizadora de papelão desmontada (medidas aproximadas: AxLxC – 26cmx36cmx45cm. Deverá ser
enviada entre os dias 1 e 10 de novembro de 2022)

02 tubos de cola branca 90g
04 caixas de massinha de modelar com 12 cores (Soft)
01 caixa de lápis de cor triangular tamanho jumbo - 12 cores - Com nome e sobrenome em todos os lápis.
Gentileza não enviar lápis tamanho comum.

02 conjuntos com 12 cores de tinta guache (potes de 15 ml).
01 pincel chato nº 20
01 rolo de espuma para pintura - 5 cm
01 pasta brasil de plástico, com elástico
01 pasta com trilho (trilho = grampo para folhas com furos)
02 blocos de desenho tamanho A3 - 140g - 20 folhas
01 muda de roupa completa (para ficar na escola)
01 lençol de berço sem elástico (para ficar na escola)
01 blusa de malha tamanho P adulto para as aulas de Arte (tipo propaganda – pode ser usada.)
100 saquinhos plásticos - 20x20 ou 30x30 (tipo congelamento)
01 sacola cabide com a logomarca da escola para guardar os pertences da criança na sala de aula
(pode ser adquirida na Zil´d ou na Papini Uniformes)

01 pacote de fralda descartável (se a criança ainda usar)
01 metro de chita (tecido)
01 pacote de lenços umedecidos (a ser reposto sempre que necessário)
01 copo de plástico com tampa
01 merendeira completa com guardanapo de pano
01 mochila
02 livros de literatura - Aguardar o pedido da professora com a indicação do título no início do 1º
e do 2º semestre/22.
01 Coleção EI – 2 anos | Bernoulli Sistema de Ensino
● A coleção será adquirida na escola e em breve divulgaremos o valor e as formas de
pagamento.

OBSERVAÇÕES:
- Os materiais solicitados são de USO INDIVIDUAL e não serão compartilhados, portanto, é muito
importante que todos eles sejam marcados com o nome e o sobrenome da criança (usar letra caixa
alta/imprensa).
- A reposição do material deve acontecer sempre que a escola solicitar.
- Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano.
- O uniforme completo pode ser encontrado:
● Zil’d Confecções: Av. José Cândido da Silveira, nº 2687 - (31) 3486-1083.
● Papini Uniformes (Fábrica Maroto): representante Priscilla - encomendas pelo WhatsApp - (31)
99769-1364 .

