
 

 

 

 

 

  

 
 1 bloco de papel canson A3, com 20 folhas, branco 

 2 blocos de papel canson A4, com 20 folhas, branco 

 200 folhas de papel sulfite branco A4 

 1 caderno pequeno, capa dura, 48 folhas (que será usado como AGENDA) 

 1 metro de feltro amarelo 

 1 metro de feltro vermelho 

 2 metros de fita passamanaria pom pom vermelho 16mm 

 1 novelo de lã colorida (cor variada) 

 1 pincel (modelo 815) n.6 e n.18 

 5 botões coloridos (tamanho grande) 

 5 botões coloridos (tamanho médio) 

 2 placas em EVA glitter (cores variadas) 

 2 lápis grafite 

 3 pacotinhos de sementes: rabanete, alface e orégano 

 1 borracha macia 

 2 colas em bastão 

 1 cola universal para artesanato 

 1 cola líquida 90g 

 1 quebra-cabeça de 100 peças para realização de uma atividade 

 2 revistas em bom estado (com figuras) 

 1 camiseta usada (de adulto) para a Oficina de Arte 

 2 gibis 

 1 pacote de dinheirinho de brinquedo 

 2 livros de história adequados à faixa etária (pedimos atenção na escolha dos textos) 

 1 boné branco sem estampa, do tamanho da cabeça do papai 

 1 chapéu de praia cru, liso, com aba, do tamanho da cabeça da mamãe 

 1 jogo ou brinquedo pedagógico adequado à faixa etária. Sugestões: Cara a Cara, 

Pula Pirata, Pizzaria Maluca, Lince, Pinote, Cai Não Cai, Cilada, Senha, Forca, Torre 

de Bichinhos, Jenga, Juntando Quatro, Primeiras Palavras, Tribo das Palavras, Bingo, 

Tapa Certo, Equilibre Todos, jogos de tabuleiro etc. 
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Lista de Materiais – ANO 2020 
Período Complementar – 2º Ano 



 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 O uso do uniforme para as atividades esportivas será obrigatório a partir de 
03/02/2020. IMPORTANTE: consultar o uniforme necessário para a prática das 
modalidades esportivas do seu(sua) filho(a). 
 
 Material pessoal (ficará no armário do aluno durante o ano): uma nécessaire 
contendo escova de dente, creme dental; lenço umedecido para higiene pessoal; uma 
caixa de lenço de papel; uma troca completa de roupa. Todos os itens de uso pessoal 
devem estar identificados com nome completo da criança. Às sextas-feiras, a 
nécessaire será enviada para casa para reposição de itens e higienização. *Observação: 
sempre que necessário, solicitaremos a reposição/higienização destes materiais. 
 
 Os materiais solicitados para o Período Complementar deverão ser 
identificados com nome completo da criança e entregues à professora responsável na 
primeira reunião do Período Complementar, em sacolas identificadas com o nome 
completo da criança e a série. 
 
 Em virtude dos eventos e projetos pedagógicos, outros materiais, livros, 
ingredientes para culinária poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo. 
 
 

 
Reunião de Pais: dia 27/01/2020 

 
Horário: às 10h30, após a Reunião de Pais do Período Regular. 

 
Local: Sala Multimídia 

 

  


