
 

Lista de Materiais/2019 

Maternal 2 – Educação Infantil 
 

 Materiais de sala 
 

01 foto 10x15 da criança 
01 foto 10x15 do pai 
01 foto 10x15 da mãe 
01 foto 10x15 da família 
 

 Projeto Literário anual – 2018 

  O Centro de Educação Angher adquiriu um seleto acervo literário para atualizar nossa biblioteca. 

Motivo este que, não foram solicitados os habituais livros de literatura. Em 2018, os alunos contarão 

com centenas de títulos atualizados que favorecerá o prazer literário, a busca de conhecimentos e a 

formação de leitores e escritores competentes. 
 
 

01 Jogo educativo apropriado para a idade. 
01 Tapete pequeno comum (tipo usado em porta de residência com nome) 
01 camisa para pintura, com nome bordado 
01 garrafinha para água com nome 
01 pasta com elástico para tarefas 
01 pacote com 500 folhas de papel A4 
 

 Materiais de higiene 
02 caixas de lenço de papel 
01 necessáire com escova e creme dental (será enviado para casa diariamente) 
01 toalha de mão com nome marcado (ficará na lancheira) 
01 toalha ou guardanapo de pano que será usada no horário do lanche, diariamente. 
01 jogo americano para pintura 
 

 Manter na mochila diariamente 
Fraldas descartáveis (quantidade necessária para uso no dia) 
Lenço umedecido e pomada (se necessário) 
01 troca de roupa e calçado, (calcinha/cueca) 
01 toalha de banho 
 

Observações 

 Os blocos de papel A4 deverão conter o nome do aluno e ser entregues na sala de aula para 

a professora. 

 Solicitamos que todos os materiais acima e uniforme sejam bordados ou marcados com 
nome da criança para evitar transtornos. A escola não se responsabilizará pelo extravio de 
materiais sem nome. 

 A entrega dos materiais poderá ser feita a partir do dia 01/02/2019. 

 O uniforme deverá ser de uso obrigatório, durante todo o ano letivo. Adquirido na Unitex: 
Rua Maranhão, 186-Barbacena. Tel: 3331-3737. 

 Reunião de pais: Dia: 01/02/2019  
                               Horário: 14h  Auditório            

                                      Horário: 14h40  Sala  
 
 

 Início das aulas: 04 de Fevereiro de 2019. 
 


