
 

EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL II-  2 ANOS 

COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL DE USO PESSOAL INCLUSIVE NOS UNIFORMES. 
O MESMO DEVERÁ SER REPOSTO QUANDO NECESSÁRIO PELA FAMÍLIA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO 

1 Bolsa plástica pequena com uma escova de dente e uma pasta dental; 

1 Caneca de alumínio ou esmaltada (gravar o nome); 

1 Troca de roupa completa de uniforme com nome (no caso de troca na escola, bordar o nome da 
criança nos uniformes) e um par de meia antiderrapante; 

1 Camiseta (grande) usada, que servirá de avental; 

1 Pote transparente 7 litros – contendo: 6 fraldas, pomada, lenço umedecido; 

1 Pasta catálogo (preta) com 50 plásticos grossos para portfólio; 

1 Caderno grande (capa dura) sem pauta de 96 folhas para dever de casa; 

1 Caixa com 12 unidades de gizão de cera triangular, Caixa giz pastel oleoso com 12 unidades; 

2 Fotos recentes 10x15 cm (portfólio e chamadinha na rodinha); 

2 Foto recente 3x4 cm (chamadinha do cartaz e identificar a mesinha); 

1 Jogo pedagógico de encaixe com peças grandes (madeira ou plástico); 

1 Mochila (com rodinhas  ou sem rodinhas); 

2 Pasta de papelão com grampo trilho (branca) Inglês e Música 

1 Objetos para o “cantinho do mundinho” (exemplo: petshop, cabelereiro, barbeiro, culinária, 
médico, dentista e etc.) 

1 Resma de papel sulfite A4 branco; 
1 Pacote de 100 folhas sulfite colorido / Pacote de papel lumi paper; 
1 Bloco de papel Canson A4 / Bloco A3 Lume paper; 
2 Folha de papel craft  / Cartolina branca / Folha color set estampado 
5 Color set (cores variadas, sendo um preto); 
1 Papel crepons liso/ Papel encerado/ Papel de presente infantil ou bichinho; 
3 Tubo de cola branca de 90g / Durex colorido /  Envelopes branco ofício; 
1 Pincel chato nº16 / Durex largo transparente / Fitilho / Fita crepe; 

1 PCTE Pacote de palito de picolé colorido; 
1 POTE Tinta guache 250 ml./ Tinta PVA 100 ml./ Tinta de tecido (cores fortes e alegres); 

2 POTES Massa de modelar 500 grs.; 
2M TNT – amarelo ou rosa / Meio metro de algodão cru 100%; 
1 CX Cola gliter / Cola colorida / tela para pintura 20x30 cm; 

1 PCT Olhinho móvel / lacinho /fita de cetim 10mm / barbante colorido; 
2M Contact; 
1 Livro de história com letra BASTÃO OU CAIXA ALTA (observar faixa etária) para biblioteca da 

sala; 

LIVROS LITERÁRIOS: 
1- VAMOS ABRAÇAR O MUNDINHO – AUTORA: INGRID BELLINGHAUSEN 

2- SUSTENTABILIDADE: O MUNDINHO AGRADECE (VAMOS PLANTAR UMA ÁRVORE?) – AUTORA: SUELEN k. A. SANTOS 

 


