LISTA DE MATERIAL/2022
MATERNAL II E III
Caros pais ou responsáveis,
Para facilitar o trabalho e garantir o bom andamento das atividades escolares, segue a lista de material com algumas
orientações/ e ou sugestões.
01 Agenda personalizada da escola de uso obrigatório (adquirir na secretaria da escola)
04 lápis de escrever e 02 borrachas brancas (Maternal III)
02 caixas de lápis colorido (12 cores) (Maternal III)
02 tubos de cola branca 90 gramas
02 caixa de giz de cera grande 12 cores
01 caixa de giz branco
02 caixas grandes de massinha de modelar
01 pasta verde com elástico (Maternal II)
01 pasta vermelha com elástico (Maternal III)
01 caderno grande de 96 folhas capa dura brochurão sem pauta para inglês (Maternal III)
01 toalha de mão pequena (identificada)
01 muda de roupas limpas
01 pacote de 500 folhas de papel A4 - branco
01 caixa tinta Guache 15ml com 6 cores
01 avental para pintura
01 pacotinho de palito de picolé
01 tubo de cola com glitter – cor a gosto
02 folhas de EVA COM GLITTER – cor a gosto
03 folhas de EVA- cor a gosto
02 folha de cartolina estampada
02 folhas de cartolinas 180g/m 2 - cores variadas
02 folhas de cartolina 180g/m 2- cor branca
02 folhas de papel dupla face
02 folhas de papel cenário branco
02 folha de papel crepom – cores variadas
05 metros de TNT marrom (Maternal II)
05 metros de TNT branco (Maternal II)
05 metros de TNT verde (Maternal III)
05 metros de TNT laranja (Maternal III)
02 rolos de fita crepe
02 bastões de cola quente fina
02 bastões de cola quente grossa
02 brinquedos pedagógicos grandes próprio para a idade, que ficará na sala - blocos, peças de encaixe e etc..
01 garrafa (com identificação)

Material individual: (quantidade para o dia)
Fraudas
Lenço umedecido
pomada para assadura
1 sabonete líquido
ATENCÃO:
Todo material deve ser identificado com o nome do(a) aluno(a). A escola não se responsabiliza por perdas de objetos escolares ou
pessoais. É de responsabilidade dos responsáveis a reposição dos materiais do estojo quando necessário. Os materiais deverão ser
entregues ao professor no primeiro dia de aula.
UNIFORME
O uniforme de verão e de inverno são de uso extremamente obrigatório, disponível na BIOTIPO UNIFORMES 2000-2020 (Rua
Joaquim Fonseca, nº 222 – Muquiçaba), LOJA LOUCIC 3262-9441 (Rua José Barcelos de Matos) e LOJA BLINK 3261-2263 (Rua
Getúlio Vargas, 151 Centro). Faz parte também, tênis preto e meia branca escolar.
Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria da escola pelo telefone 3362-1872 ou pelo site da escola www.cesmguarapari.com.br

