
#csfxeducaçãocompleta  
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - MATERNAL II - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
      INDIVIDUAL 
 1 guardanapo de tecido, marcado com o nome  4 toucas descartáveis - (2 para cada semestre) 
 do(a) aluno(a) para usar na hora do lanche   6 cartelas de adesivo – desenhos pequenos (3 para cada 
 1 creme dental (sem flúor), 1 escova de dente c/ tampa plástica  semestre) 
 (troca de acordo com a necessidade)   2 revistas para recorte (com imagens apropriadas para 
 1 copo de inox com o nome marcado   criança) 
 1 caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)   100 folhas de papel sulfite A3 colorida - (50 para cada 
 1 apontador com depósito para lápis jumbo   semestre) 
 2 vidros de c ola branca - 90g (1 para cada semestre)    100 folhas de papel A3 branco - (50 para cada semestre) 
 1 estojo de pincel hidrocor grosso - 12 cores   2 folhas de papel crepom – qualquer cor (1 para cada 
 1 pincel (chato) para pintura nº 16   semestre) 
 1 rolinho de espuma pequeno para pintura   2 folhas de papel AP - (1 para cada semestre) 
 1 avental plástico para pintura     20 palitos de picolé (ponta arredondada) - utilizados no 
 1 jogo pedagógico. Sugestão: quebra-cabeça de peças grandes,  decorrer do ano letivo 
 jogos de formas geométricas, peças de empilhar ou de encaixar,  1 tinta 250 ml à base de água (vermelha, amarela ou azul) - 
 boneca, carrinho com caçamba.   utilizados no decorrer do ano letivo 
 2 caixas de massinha 12 cores - (1 para cada semestre)  2 caixas de Giz de cera – 12 cores (1 para cada semestre) 
 2 pacotes de papel colorido A4 120g/m2 (24 folhas cores        

 diversas) - (1 para cada semestre)       

 ATENÇÃO: os materiais deverão ser devidamente marcados e etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a) e a série. 

 MANTER DIARIAMENTE NA MOCHILA: 1 calcinha/cueca, 1 par de uniforme, 1 toalha de banho infantil e 1 sabonete líquido. 
            

 PARA QUEM USA FRALDA: fralda descartável, 1 creme para assaduras, 1 pacote de lenços umedecidos e 1 sacola plástica (20 X 
            

 30) para retorno de roupa suja.       
            

      LIVRO S LITER ÁRIOS 

 Eu sou assim e vou te mos tra r     O Segredo da Borboleta 
 Autor: Heinz Janisch    Autora: Elaine Andrade Ranier 
 Ilustrações: Birgit Antoni    Editora: Eliane Rodrigues 
 Editora: Brinque- Book         
          

      UNIFORME E SCOL AR  
  Camisa uso diário azul         
  Bermuda vermelha (tactel)       Importante : Identificar os uniformes com o nome 

  Camiseta azul (Ed. Física)       completo do(a) aluno(a). 
  Short saia vermelho (tactel)       

Fornecedores:   Camisa manga longa Azul       
         

  Calça vermelha (tactel)       Ôla Sports 
 

 Agasalho azul 
      

       - Av. 28 de abril, 736, Centro, Ipatinga. Tel.: (31)3822-9222 
 

 Tênis com meias (uso obrigatório nas aulas de Educação Física). 
   

      

          Unigolden 

 OUTRAS ATIVIDADES       - Av. Carlos Chagas, 921, Cidade Nobre, Ipatinga. 

 Judô       Tel.: (31) 3091-4462 / (31) 3821-2511 
 Calça judô brim branc o (infantil).      - Rua China, 167, Loja B, Cariru, Ipatinga. Tel.: (31) 3668-3550 
        

 


 Kimono judô brim branco (infantil).       
 Dança         

 


 Collant e saia envelope (rosa).       

 


 Sapatilh a (rosa).          

 


 Meia c alça (ros a).          

 

 Redinh a p/ p rend er o c abelo        

       

      OBSERV AÇÕE S 

 


 Os materiais individuais  são consumíveis e devem ser substituídos durante o ano, conforme a necessidade. 

 


 Os materiais devem ser entregues no Baby Care, nos dias 29 e 30/1/20, das 8h às 18h. 
       

Rua Estados Unidos, 606 www.csfxbabycare.com.br      
Cariru – Ipatinga/MG (31) 3829-9800 . (31)  3 8 3 0- 58 8 0       


