
 
                                                                                                                                                          

Lista de Material de uso individual do aluno de Maternal II 
 da Educação Infantil – 2018 

 
 02 Pastas de papelão c/ grampo (marcar o nome da criança na parte interna). 
 01 Pasta com plástico grosso (100) de boa qualidade. 
 03 Blocos sem pautas tamanho A3 (01 de 20 folhas e 02 de 50 folhas. Favor 

enviá-los encadernados). 
 01 Pacote de papel filipinho. 
 01 Rolinho pequeno para pintura. 
 02 Pincéis para pintura (nº 12 e nº 24). 
 01 Jogo de pincel atômico (12 cores). 
 01 Caixa de giz de cera (JUMBO) 
 02 Potes de massinha de modelar de boa qualidade 
 01 Vidro de cola grande 
 01 Foto da criança (10cm x 15cm) 
 01 lençol de berço e 01 fronha. 
 01 Bolsa de higienização contendo: escova de dentes, creme dental, toalha de 

mão com o nome da criança gravado (esse material deverá ser enviado para a  
escola diariamente e reposto sempre que necessário). 

 01 avental (para utilizar em atividades de artes). 
 01 mochila contendo: 01 muda de roupa, fralda descartável e lenço umedecido. 
 01 garrafinha para água (deverá vir cheia para escola todos os dias) 
 01 toalhinha para forrar a mesa no momento do lanche (esse material deverá 

vir na mochila diariamente). 
 01 Lancheira. 
 01 brinquedo pedagógico adequado à faixa etária da criança ( sugestão: 

brinquedos de montar e desmontar – peças grandes; jogos de encaixe, dentre 
outros). 

*Em 2018 o CEOP presenteará os alunos com uma agenda do Sistema Anglo, que 
será entregue no início do período letivo. 

 

A simplicidade evita o desperdício e educa para o consumo consciente. 
Utilize os materiais do ano anterior que estejam em boas condições de 

uso. 
 

Todos os materiais deverão ser marcados com o nome da criança. 
Entregá-los no primeiro dia de aula. 

 


