LISTA DE MATERIAL – ANO 2022
MATERNAL 2
AVISO IMPORTANTE

Ao comprar os materiais solicitados, observe se os produtos são adequados aos trabalhos escolares e artísticos.
Verifique se há o registro da certificação pertencente à categoria de segurança dos produtos e se estes passaram por testes de
irritabilidade dérmica, irritabilidade ocular, toxicologia etc.

MATERIAL INDIVIDUAL




*01 Caderno de Recados (adquirido na Escola)
*01 Pasta Personalizada (adquirida na Escola) Obs.: Mochilas com rodinhas não serão permitidas nesta idade.
*01 caderno brochurão, grande, de 60 fls., sem pauta (encapado e etiquetado
Sugestão: Para proteger o caderno, sugerimos passar uma linha mais resistente no meio dele, dando 04 (quatro) voltas,
antes de encapá-lo.
* Incluído no pagamento da taxa opcional

O MATERIAL INDIVIDUAL DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME COMPLETO DA CRIANÇA.
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL NAS ATIVIDADES DIÁRIAS (opção de pagamento da taxa – vide circular)


























04 fls. de papel color set (48x66cm) (cores: azul, laranja, verde claro, vermelha)
02 fls. de papel cartão (50x70cm) (cores: azul e vermelha)
01 fl. de papel craft
02 fls. de papel crepom (cores: laranja e verde)
01 pacote de papel Creative Lumi Papers A4 (50 folhas)
01 pacote de papel A4 – xerográfico (500 folhas)
01 pacote de papel A3 – 40kg – 50 folhas
01 rolo de fita craft larga (45mm x 50m)
01 rolo de fita P.V.C. transparente (45mm x 50mm)
01 m de Contact
02 caixas de massa de modelar SOFT – base amido (12 unidades)
01 caixa de lápis de cor extra grosso – 12 cores – grafite 5,5mm
02 potes de tinta fosca para artesanato – Látex P.V.A. base água – 100ml (cores: azul claro e azul escuro)
03 potes de tinta guache (cores: amarela, azul claro e rosa)
01 frasco de cola silicone líquida para uso artístico – 100ml
01 frasco de cola branca – 110g
02 fls. de lixa nº 120 ou nº 180
01 rolinho para pintura (espuma, com 10cm)
01 aquarela em pastilhas
01 caixa de palitos de picolé (coloridos)
02 rolos de durex colorido (cores: verde e amarela)
10 sacos plásticos transparentes – (tamanho ofício)
01 conjunto de balde e pás (para a areia)
01 brinquedo de plástico ou de borracha (adequado à faixa etária)
02 livros de história (de acordo com as sugestões da lista anexa)





03 caixas de lenços de papel
01 embalagem de lenços umedecidos, de uso habitual – marcado com o nome da criança
01 pacote de fralda descartável (somente para os alunos que ainda usam fraldas) – marcado com o nome da criança




(Etiquetada na parte externa com o nome completo da criança.)
01 copo inquebrável (marcado com o nome completo da criança)
01 guardanapo de tecido (marcado com o nome completo da criança)

MATERIAL DE HIGIENE

MERENDEIRA

Sugestões de títulos de livros indicados para o Maternal 1 e 2
* Incluído no pagamento da taxa opcional *
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A vaquinha – Marisa Elisa Bifano – Ed. Zastras
Amigos de casa – Stephen Barker – Ed. Salamandra
Amigos da selva – Stephen Barker – Ed. Salamandra
Cachinhos de Ouro – Recontado por Ana Maria Machado – Ed. FTD
Cadê o meu penico? – Mij Kelly – Ed. Companhia das Letrinhas
Chapeuzinho Vermelho – Contos Clássicos – Ed. FTD
Dona Baratinha – Recontado por Ana Maria Machado – Ed. FTD
Hora do penico – para meninas – Coleção Maternal – Ed. Salamandra
Linhas e bolinhas – Émile Jadoul – Ed. Companhia das Letrinhas
Livros da Coleção As coisas que eu gosto – Ruth Rocha e Dora Lorch – Ed. Salamandra
Livros da Coleção Luís e Luísa – Mary França e Eliardo França – Ed. Dimensão
O bebê que sabia brincar – Ziraldo – Ed. Melhoramentos
O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado – Don e Audrey Wood – Ed. Brinque-Book
Plic Plic – Um barulho da chuva – Liliana Iacocca – Ed. Ática
Que frio! – Ronni dos Santos Oliveira – Ed. Scipione
Sabe o que a girafa espiou? – Elza Cesar Sallut – Ed. Scipone
Splish, splash, splosh! – Anton Poitier – Ed. Ciranda Cultural
Aprendendo os animais – Ed. Ciranda Cultural
Cadê o meu penico? – Mij Kelly – Ed. Companhia das Letrinhas
Cão feliz, cão triste – Sam Lloyd – Ed. Ciranda Cultural
Livros da Coleção As coisas que eu gosto – Ruth Rocha e Dora Lorch – Ed. Salamandra
Livros da Coleção Guto e Malu – Mary França e Eliardo França – Ed. Dimensão
Livros da Coleção Quem Sou? – Ed. DCL Difusão Cultural do Livro
Macaquinho – Ronaldo Simões Coelho – Ed. FTD
Mundo das coisas – Marcelo Xavier – Ed. Formato
Na escola com o coelho – Marie-Helène Grégoire – Ed. Salamandra
Na piscina com o patinho – Marie-Helène Grégoire – Ed. Salamandra
O Bonequinho Doce – Alaíde Lisboa de Oliveira – Ed. Lê
O coelhinho desobediente – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
O gatinho perdido – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
O grande livro dos lobos – Companhia Editora Nacional
O macaco vermelho – Mario Vale – Ed. Dimensão
Os três porquinhos – Reconto de Ana Maria Machado – Ed. FTD
Peixinho dourado vai passear – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
Pluminha procura amigos – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
A Bonequinha Preta – Alaíde Lisboa de Oliveira – Ed. Lê
A casa sonolenta – Audrey Wood – Ed. Ática
A Margarida Friorenta – Fernanda Lopes de Almeida – Ed. Ática
A ovelha usa luvas? – Ed. Ciranda Cultural
A tartaruga infeliz – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
A zebra voa? – Ed. Ciranda Cultural
As coisas que eu gosto – Ruth Rocha e Dora Lorch – Ed. Salamandra
Aviso ao rei Leão – Therezinha Casasanta – Ed. do Brasil
Linhas e bolinhas – Émile Jadoul – Ed. Companhia das Letrinhas
Livros da Coleção Ratinha Ninoca – Lucy Cousins – Ed. Ática
Meus livros fofinhos – Olivia Lyly – Ed. Salamandra
Mico Maneco – Ana Maria Machado e Claudius – Ed. Salamandra
O caso do bolinho – Tatiana Belinky – Ed. Moderna
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O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado – Don e Audrey Wood – Ed. Brinque-Book
Os três porquinhos – Reconto de Ana Maria Machado – Ed. FTD
Passarolindo – Mario Vale – Ed. RHJ
Vamos usar o peniquinho! – Coleção Maternal – Ed. Leitura

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
Os Materiais para Uso Individual nas Atividades Diárias são solicitados pela escola para as atividades
pedagógicas oferecidas ao longo do ano. Essa lista pode ser adquirida em qualquer papelaria e entregue
na escola entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2022, devidamente etiquetado, com o nome completo da
criança e o período que a criança irá cursar.
Para 2022, a escola oferecerá, também, às famílias, a possibilidade do pagamento de uma taxa para que
a escola adquira essa lista para o(a) aluno(a). Veja detalhes na Circular da Matrícula.
A Escola permanecerá aberta após o encerramento das aulas (dezembro de 2021) e durante todo o mês de
janeiro de 2022, das 8h às 17h.

UNIFORME

Local de venda: Instituto Cecília Meireles
Rua Castelo Évora, 494
Bairro Castelo – Tel: 3070-8774
Uso diário
 Camisa do Instituto Cecília Meireles
 Bermuda, saia short ou calça comprida do Instituto Cecília Meireles
 Agasalho (à vontade) ou training do Instituto Cecília Meireles
 Calçado (à vontade), exceto sandálias de plástico, chinelos e rasteirinhas
TODO O UNIFORME DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME COMPLETO DA CRIANÇA.

