
 

LISTA DE MATERIAL –MATERNAL 2  
 

USO OBRIGATÓRIO DO UNIFORME 
Material que deverá vir, diariamente, na mochila - identificado com 
o nome da criança: 
 
1. Uma agenda escolar (adquirida na recepção da escola); 

2. Duas mudas do uniforme;  

3. Uma toalha de banho para as crianças do turno integral. 

4. Três sacos plásticos (1 para roupa limpa, outro para roupa suja e outro para toalha 

molhada, devidamente etiquetados); 

5. Uma escova e pasta de dentes  (precisará ser trocada com freqüência pois as crianças 

ainda estão no início do aprendizado de seu uso e, por isso, mordem as cerdas ao invés 

de fazerem a varredura das superfícies dentárias). A escova deverá ser colocada numa 

bolsinha, num dos bolsos externos da mochila, para que a própria criança possa 

aprender a apanhá-la e guardá-la, com facilidade. 

6. Uma escova de cabelo, guardada num outro bolso externo da mochila.  

 

Material para permanecer na escola - identificado com o nome da 
criança: 
1. Um par de chinelos (para uso diário); 

2. Sabonete líquido da Granado para as crianças do horário integral (a padronização nos 

permite agilizar o banho, pois colocamos em uso apenas um sabonete líquido de cada 

vez);  

3. Condicionador da Granado para pentear os cabelos mais difíceis de desembaraçar;  

4. Um copo plástico para água (Permanece na sala de aula);  

5. Uma pasta polionda larga. (Para arquivo e encaminhamento mensal das produções da 

criança). 
Item 3 e 4 para as crianças do turno integral. 

Material que deverá vir às segundas-feiras e voltar às sextas feiras - 
identificado com o nome da criança:   
  
1. Dois lençóis, manta e travesseiro, se for o caso (Para aquelas crianças que ainda 

precisam dormir após o almoço). 

OBS: COMPRA DE UNIFORME – NOVA ESCOLAR  
R. Voluntários da Pátria, 45 - Botafogo, Rio de Janeiro . 
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