
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR- 2019
ALIANÇA EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERNAL II - INTEGRAL

AVISOS GERAIS
 Lanche - O lanche deverá vir dentro de um saquinho “zipado” e separado por período. As crianças deverão

trazer na lancheira uma toalha (tipo americana) para forrar a mesinha na hora do lanche.
 Higiene – Enviar uma necessarie com creme dental e escova de dente diariamente.
 Identificação - Todo material individual deve conter o nome do (a) aluno (a).
Obs. Atendendo a legislação vigente, as marcas indicadas são somente sugestões. Alertamos que
marcas de qualidade inferior se deterioram no decorrer do ano, tornando-se inutilizáveis.

ENTREGAR NA ESCOLA DE 07 A 18/01/2019
Rua: Honduras, 426 – Frezarim – Americana – SP – CEP 13465-772 – Fone/Fax: (19) 3462-6570 / 3645-6580
E-mail: alianca@escolaalianca.com.br secretaria@escolaalianca.com.br Site: www.escolaalianca.com.br

Material Individual (o que estiver em bom
estado, pode ser reaproveitado do ano

anterior).

 01 Agenda Personalizada (venda na Escola
Aliança R$ 40,00);

 01 avental ou 01 camiseta velha dos pais
para aula de Artes;

 01 pasta tipo maleta para folha A3 na cor
amarela;

 01 pasta plástica com elástico amarela
(para biblioteca);

 01 pasta papelão amarela (grampo) para
Inglês;

 02 pincéis número 18;
 01 rolinho de espuma para pintura (05

cm);
 01 tesoura mundial sem ponta (com

nome);
 01 esponja para pintura;
 01 tela 25x25 cm (para pintura).

Material Coletivo
(sugestões encontra-se no nosso site)

 01 kit de brinquedo;
 01 brinquedo pedagógico de acordo com a

idade;
 02 livros de história com bastante gravuras

e capa dura;
 01 kit pintura facial em lápis (sugestão

Faber-Castell).

Materiais Diversos (uso Coletivo)

 02 caixas de giz de cera grosso (12
unidades);

 02 caixas de hidrocor grosso;
 02 caixas de lápis de cor grosso;

 01 cola Pritt grande;
 02 tubos de cola (de preferência Tenaz);
 01 pacote de bexiga colorida nº 9 (São

Roque);
 02 potes grande de guache

(amarelo/preto);
 02 peças de fita de cetim 2cm (cores

vaiadas);
 04 potes de massinha de modelar 150g

(cores variadas);
 20 grampos trilho plástico;
 01 baldinho de areia;
 01 bambolê;
 100 palitos de picolé;
 03 caixas de fósforo;
 01 pacote de forminha para massinha;
 01 pacote de prendedor de roupa;
 01 metro de contact estampado;
 02 lixas.

Papéis

 01 resma de sulfite A4 (Chamex ou
Report);

 200 folhas de sulfite A3 (de preferência
Chamex);

 01 pacote de Creative  Paper Lumi;
 06 folhas de papel crepom (cores

variadas);
 06 folhas E.V.A (laranja);
 06 folhas papel color set (cores variadas);
 01 pacote de sulfite 40;
 04 folhas de papel pardo;
 06 folhas de papel cartão (cores variadas).


