MATERNAL 2 ANOS – EDUCAÇÃO INFANTIL
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 mochila para colocar uma muda de roupa, um lençol de berço e a agenda
(marcados com o nome da criança).
01 revista para recorte. Sugestões: Caras, Pais e Filhos, Crescer etc.
01 retrato 3 x 4 (colorido).
01 livro de literatura para a biblioteca da turma. Escolher na lista que está no verso.
02 revistinhas em quadrinhos.
01 fantasia usada.
 Acessórios usados (óculos, bolsas, chapéus, colares, lenços, gravatas, pulseiras,
luvas).
01 camisa de malha (do pai ou da mãe), para ser usada como avental em atividades
de arte (marcada com o nome da criança).
01 toalha de rosto e material de higiene para troca de fraldas, no caso das crianças
que as utilizam.
01 brinquedo a escolher: carrinho, trator, boneca (pode ser usado e em bom estado de
conservação).
01 brinquedo pedagógico (ex.: quebra-cabeça de madeira da faixa etária da criança ou
jogo de montar, pino mágico com 100 peças).
01 pasta catálogo A3, com 40 plásticos (marcada com o nome da criança).
01 metro de fita (de qualquer cor e qualquer largura).
01 metro de tecido com estampas infantis, chitão ou xadrez.
01 fantoche ou 3 dedoches.
TRAZER NA MERENDEIRA, MARCADOS COM O NOME DA CRIANÇA:
01 guardanapo de pano.
01 garrafinha squeeze.

(VIDE VERSO)

OBSERVAÇÕES:







A toalha de rosto ficará na mochila, com uma muda de roupa, o lençol e a agenda.
O primeiro dia letivo será 5/2/2018. O aluno deverá vir de uniforme. Horário de início das
aulas: 7h10 (turno da manhã) e 13h10 (turno da tarde).
Todo o material de uso individual deverá ser entregue à professora, no dia 2 de fevereiro,
durante o turno em que o(a) aluno(a) vai estudar, quando ela vai conferi-lo integralmente.
O material deverá vir todo marcado com o nome completo da criança. As crianças não terão
aula no dia da entrega dos materiais.
O livro de literatura não será devolvido no final do ano.
No dia 2 de fevereiro de 2018, às 7h30 (manhã), no Prédio do Magnito, acontecerá a
1ª reunião de pais dos alunos do Maternal. Os pais dos alunos matriculados também
receberão o convite pelo correio. Caso haja dúvidas, contatar com a Coordenação
Pedagógica da Educação Infantil.

Para que o livro de literatura esteja adequado ao Maternal 2, é importante que seja selecionado dentre as
sugestões indicadas nesta lista.
LIVROS DE LITERATURA – Maternal 2

LIVRO
A galinha ruiva
A história da Baratinha
Chapeuzinho Vermelho
Dona Baratinha
O dia a dia de Dadá
O sapo bocarrão
Os três porquinhos
Soltando os bichos
Superamigos
Uma cor, duas cores, todas elas
Vamos escovar os dentes?
Durma bem, Penélope
Coleção Beleléu
Uma lagarta muito comilona
Coleção Bebê Mais: Cores (Kit)
Coleção Bebê Mais: Formas (kit)
Só me diz por que... (Coleção)
Bruxa, bruxa, venha à minha festa!
Bom dia, todas as cores
Cachinhos Dourados e os três ursos
Hora do penico (menino / menina)
Um quadrado atrapalhado
Coleção: As cores das emoções
Coleção: Que bicho será?
Não é sua, é minha!
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