LISTA DE MATERIAIS – 2021 – MATERNAL 2
Prezados pais, saudações.
Solicitamos os materiais abaixo relacionados para contribuir com o sucesso do ano letivo de 2021 no Colégio Regina Pacis. Pedimos que
os senhores adquiram os materiais e os deixem na papelaria, entregando para a professora do (a) seu/sua filho (a) somente o recibo. Os materiais
serão retirados durante o ano, conforme a necessidade. Esse procedimento é para preservar os materiais, evitando que estraguem.
ADQUIRIR, DEIXAR NA PAPELARIA E ENTREGAR O RECIBO PARA OS PROFESSORES:
1 folha de papel crepom
1 folha de papel dobradura
1 folha de papel laminado
3 folhas de EVA (40X60)
3 folhas color-Set
1 folha de papel camurça
2 cartolinas brancas
1 metro de contact transparente
1 metro de papel pardo

1 folha de papel cartão
1 caneta de retroprojetor
1 fita adesiva transparente
4 colas médias (110g) de boa qualidade
4 colas gliter
2 durex colorido
2 bastões de cola quente
1 caixa de cola colorida
1 lã

Os materiais relacionados abaixo e os livros, por gentileza entregar no colégio, 29/01/2021 no horário do período em que seu/sua filho
(a) está matriculado (a). É importante que todos os pais entreguem os materiais na data definida porque no dia 01/02/2021 iniciarão as aulas e os
materiais serão usados pelos alunos, incluindo os livros didáticos. Assim, sugerimos que providenciem com antecedência. Todos os materiais
deverão estar identificados com o nome do (a) aluno (a) e o ano que irá cursar.

1 caderno grande de desenho 96 folhas.
1 bloco papel A4 gramatura 150 gm2(com 20 folhas)
100 folhas de sulfite A4 brancas
100 folhas de sulfite A4 verde
04 pastas com trilho
1 estojo de canetinhas hidrocor Jumbo
1 caixa de lápis de cor jumbo (com 12 lápis)
1 caixa de giz de cera grosso
4 caixas de massa para modelar macia (com 12 cores)
1 pacote massinha EVA
1 pote 250 ml guache
1 pincel para tinta guache (grosso 12 ou 14)
1 rolo de espuma pequeno para pintura
1 esponja para pintura
1 tela 20X30
1 tesoura sem ponta de boa qualidade (nome gravado)
100 forminhas de papel de docinhos
1 pacotes de lantejoulas grandes
3cartelas de adesivos (variados)
1 saquinho de palito de picolé colorido (100 palitos)
1 folha de lixa de madeira
10 botões grandes coloridos
2 caixas de fósforo cheias
2 rolos médio fita de cetim
1 camiseta, tamanho P de adulto (pode ser usada), para pintura.
1 caixa de camisa encapada e reforçada (colocar o nome)
1 revista
1 pincel de barbear
1 pacote de prendedor de roupas
Retalhos de tecidos coloridos

Material de Higiene Pessoal para ficar na mochila
diariamente:
1 toalha com nome para higiene
1 toalha para lanche
1 garrafa para água com nome
1 sabonete líquido ( pode ser refil)
4 pacotes de lenço umedecido
1 Toalha de banho pequena
1 uniforme reserva
2 calcinhas ou cuecas reservas
Saco plástico para transporte diário de roupa suja

Livros Didáticos:
- Bernoulli Sistema

de Ensino (Esse material
deverá ser adquirido diretamente no Colégio –
ACDMAV) -Coleção – 2 volumes (1 livro por volume)
01 Livro de história infantil para rodízio literário ( a família pode
escolher de acordo com a faixa etária, ou trazer algum que já tenha
em casa).

Aviso importante para alunos novos na escola: A Educação Infantil fará horário de adaptação nos dias 01 a 05/02.
Horários: Matutino: 7h min às 9h30min Vespertino: 13h às 15h30min.
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Sugestão de Livros Paradidáticos Infantil 2
Titulo

Editora

Autoria

Sabe quem puxou a orelha do coelho?

Scipione

Elza Cesar Sallut

Viva o peixinho

Editorial caminho

Lucy Cousins

Peixinho dourado vai passear

do Brasil

Theresinha Casassanta

O bonequinho doce

Lê

Alaíde Lisboa de Oliveira

Uma noite assustadora

Brinque - Boock

Lesley Gibbes

O circo

Ediouro

Ivan Zigg e Marcello Araújo

Dia e Noite

Dimensão

Giselle Vargas

Como Pegar uma Estrela

Salamandra

Oliver Jeffers

O menino que colecionava guarda-chuvas

Globo

Alexandre de Castro Gomes

A chuvarada

FTD

Angiolina D. Bragança e Isabella
Carpaneda

O lobo e os sete cabritinhos

Companhia das
Letrinhas

Nathalie Choux

João e o pé de feijão

FTD ou Salamandra

Flavio de Souza ou Ruth Rocha

Os três porquinhos

Contos de Joseph Jacobs ou outra
autoria

O Alfaiate Valente

Contos de Grimm
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