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Educação Infantil – Maternal II (2 anos) 
 
Todo material de uso pessoal deve ser identificado com o nome 
completo da criança. 
 

 A) Literatura 
02 livros de literatura (serão solicitados, via agenda, no mês de fevereiro, 

para o Projeto Ciranda Literária).  
 
 

B) Materiais para uso individual  
Materiais que deverão estar diariamente na mochila: 

01 mochila  

01 lancheira com 01 guardanapo de tecido para forrar a mesa do lanche 
01 agenda (oferecida pelo colégio) 

01 toalhinha de mão 

01 copo com bico 
01 par de sandália de plástico que ofereça segurança à criança 

01 lençol para forrar o colchonete (120cm x 60 cm) 

05 fraldas descartáveis (para as crianças que fazem uso, repor quando 
necessário) 

01 embalagem de lenço umedecido (repor sempre que necessário) 

01 pacote de lenço de papel (de bolso – 21cm x 21cm)  
01 pomada para assaduras 



 

 

03 mudas completas de roupa, incluindo calcinhas ou cuecas (em caso 

de crianças que já fizeram o desfralde) 

Observar o clima do dia, colocar as roupas em um plástico e ficar 
atento à reposição diária 
 

Materiais individuais que deverão ficar na escola: 
01 brinquedo a escolha: bebê de brinquedo (tamanho médio), carrinho 

resistente de brinquedo (tamanho médio), kit de panelinhas, kit de 

ferramentas. 
02 tubos de cola branca 90g  

01 caixa de giz de cera 185g (Meu 1º giz, com 6 unidades) 

05 caixas de massinha de modelar com 12 unidades (a base de amido) 
01 jogo de pincel jumbo com 12 unidades (colocar o nome do aluno em 

cada unidade) 

02 pacotes de lenço de papel (de bolso – 21cm x 21cm) 
50 folhas de papel A3 60kg para documentação e registro de atividades 

individuais 

50 folhas de papel A3 colorido (gramatura de 120 a 180 gramas; cores 
variadas) para documentação e registro de atividades individuais 
 

C) Materiais individuais para aula de arte  

01 blusa de malha tamanho adulto (que cubra todo o uniforme) 
01 pincel para pintura nº 20 (ponta chata) 

01 rolo de espuma pequeno para pintura 

01 esponja de lavar louças dupla face 
OBSERVAÇÃO: Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do 

ano. 
 

Outras informações importantes: 

O aluno deverá trazer, no 1º dia de aula, todos os itens da lista de 

materiais. 
FAVOR IDENTIFICAR COM O NOME DA CRIANÇA TODOS OS MATERIAIS, 

INCLUSIVE O UNIFORME. 

Observar a qualidade do material, tendo em vista a saúde, a segurança e 
o bem-estar da criança.  

A Escola não se responsabiliza por extravio de material não identificado. 


