MATERNAL II
Materiais que deverão ser entregues
personalizados (incluir o nome do aluno)
01 - Pincel nº 14
01 – Caixa de lápis de cor Jumbo grosso triangular 12
cores com apontador
02 - Caixa de giz de cera (gizão)
01 - Brinquedo pedagógico – peças grandes
04 - Caixas de massa de modelar para reserva
01 - Toalhinha de mão (com o nome marcado)
01 - Caixa de sapato encapada
01 - Avental de pintura
01 - Pacote de lenço umedecido. (caso a criança ainda
use) Fraldas (caso o aluno ainda use)
01 – Estojo para lápis com divisória
01 – Canetinha colorida grossa
01 - Pomada para assadura (caso a criança ainda use)
01- Pomada hirudoid pequena

Materiais (não personalizado)
01 - Resma de papel (A4)
01- Caixa de lenço de papel
01 - Caixa de band-aid (pequena)
02- Pacotes de guardanapo de papel
01- Pacote de colher / garfinho e pratinho descartáveis
01- Pacotes de bexiga nº 9
05 - Folhas de EVA: amarelo, verde, branco, azul,
preto, bege, vermelho, branco, rosa.
01 - EVA pelúcia
02 - EVA estampado
02- EVA com gliter
01 - Refil de cola quente fino
01 – Refil de cola quente grossa
03 - Colas Líquidas
01 - Cola em bastão
02 – Colas coloridas
01 - Rolo de fita plastificada transparente (durecão)
02 – Rolos de fita crepe
02 – Revistas (usadas)
01 – Rolo de fita dupla face
01 – Pacote de papel lumicolor
01 – Papel crepom
01 - Seda (Papel)
01 – Cartolina
01 – Forminha para doce

01 – Papel laminado
01 – Papel Celofane
01 – Microondulado
01 – Lã
01 – Conta gota
01 – Esponja de banho
01 – Papel camurça
01 – Pedaço de tule (qualquer cor)
01 – Potinho de Glitter
01 – Pacote de rolha de cortiça
03 - Pratos de papelão pequeno
01 - Rolo de barbante
01 – Rolo de lastex
01 – Caixa de algodão pequena
01 – Dúzia de grampo de roupa de madeira
05 – Botões de cores e tamanhos variados
Retalhos de tecidos (pedaços)
01 – Pacote de lantejoulas
01- Pacote de palito de sorvete colorido
01 – Pacote de pazinha de sorvete de madeira
02 - Lixas de pedreiro
02 - Colas adesivas instantânea multiuso
01 – Anelina (comestível)
01 – Tinta guache
01 – Borrifador
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