LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
ANO LETIVO: 2020
EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL 2

DESENHO – ESCRITA - PINTURA
01 estojo com duas repartições
01 caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores)
01 estojo de lápis de cera gizão (12 cores)
(os itens acima deverão vir dentro do estojo)
02 potes de massa de modelar (cor única)
01 pote econômico de tinta guache (branco,vermelho,
amarelo, azul, verde ou marrom)
PAPÉIS
02 folhas de cartolina branca
02 folhas de papel cartão fosco
02 folhas de papel color set
01 folha de EVA de cor lisa
01 folha de EVA com glitter
100 folhas de papel sulfite branco (A4)
01 bloco de papel creative 120g
01 rolo de papel crepom
03 folhas de papel kraft
01 folha de papel Paraná fino

KIT AULAS BILÍNGUE
01 caixa de sapato
01 pacote de penas coloridas
01 pacote de prato de papel pequeno
01 pacote de papel crepom (qualquer cor)
01 par de meia usado (tamanho adulto)
01 pacote de gelatina (qualquer sabor)
01 garrafa PET (600ml)
01 lanterna pequena

OBSERVAÇÕES:
1-

23-

CADERNOS
01 caderno de desenho (capa dura) 48 fls.

4-

DIVERSOS
01 pasta de plástico com elástico transparente
01 potinho de glitter
01 rolinho de elástico lastex
01 tinta facial
02 refis (finos) de cola quente
01 pacote de prendedor de roupas
15 botões médios
02 metros de TNT
02 fotos atual da criança (10 x 15cm)
01 foto atual da criança com a mãe (10 x 15cm)
01 foto atual da criança com o pai (10 x 15cm)
01 caneta retroprojetor preta
02 telas (20 x 30cm)
01 rolo de barbante colorido
01 pacotinho de lantejoulas grandes
01 brinquedo pedagógico (PANELINHAS OU HORTIFRUTI)
01 livro de histórias usado para o “Baú de Histórias”
01 rolo de fita crepe larga
01 rolo de fita adesiva larga transparente
01 metro de tecido estampado
01 caixa de fósforo

5-

REVISTA
01 revista atual (crescer, recreio, pais e filhos...)

Não é necessário adquirir agenda. Utilizamos a
agenda digital “Binóculo”, totalmente interativa, do
Sistema Pueri Domus.
Os materiais deverão ser entregues na semana de 27 a
31/01, na unidade respectiva ao segmento do aluno.
Os materiais deverão vir encapados e etiquetados com o
nome do estudante.
Alguns itens (materiais) serão pedidos no decorrer do
ano, de acordo com as necessidades das atividades a
serem realizadas.
INÍCIO ANO LETIVO: 03/02/2020 (segunda-feira).

“Há materiais diversos que possibilitam ao aluno um
“criar” significativo e diversificado e contribuem para que
as crianças tenham um desenvolvimento integral de sua
identidade e possam ampliar os conhecimentos sociais,
culturais e socializadores. Eles proporcionam aos
pequenos viver experiências intensas, tornando-os
coautores de seu aprendizado”. (Revista Relatos –
Intercâmbio de Estudos; Publicação do Sistema de Ensino
Pueri Domus – Abril de 2011).

