
1 Estojo com 2 divisórias

1 Caixa de Lápis de cor Gigante

1 Estojo de caneta hidrocor c/12 (grossas)

1 Caixa de giz de cera Curton

1 Caixa de giz escolar plastificado colorido

2 Frascos de cola tenaz 90g

1 Tesoura sem ponta 

4 Envelopes Ofício Pardo

5 Caixas de massa para modelar c/12

1 Bloco Criativo 325mm x 235mm

2 Pacotes de lantejoula colorido

2 Pacotes de glitter 5g colorido

1 Pote de guache 250ml (cor: verde folha) 2 Cremes dentais

1 Pacote de folha 40kg 2 Toalhas de mão

1 Balde com pá para areia 1 Caneca

1 Lixa 1 Escova de dente (trocar a cada 3 meses)

10 Pratinhos de bolo nº 1 redondo (papelão pinho) 1 Caixas de lenço de papel

1 Pacote de cotonete 1 Necessarie

1 Pacote de Perfex

1 Lata de leite em pó ou nescau (vazia e encapada)

2 Revistas (usadas) – Claudia, Globo Rural, Pais e Filhos 1

1 Livro de história infantil para a faixa etária 1

Observação

Atenciosamente

COC Araraquara

•  Início das aulas – 25/01/2022

Lista de Material 2022 - Maternal II

   Livro de Inglês anual - As informações sobre aquisição do       

•  Lembramos de que não haverá devolução de papéis, caso haja desistência, pois estes são calculados para o uso 

durante o ano todo.

• Todo material (incluindo o uniforme) deve ser identificado com nome do aluno.

• O uso do uniforme completo (camiseta, bermuda, calça com logo do COC e tênis, sendo opcional calça jeans) é 

OBRIGATÓRIO diariamente.

•  O material deverá ser entregue, impreterivelmente, de 18 a 20 de janeiro, das 8h às 11h, para a 

professora. Após essa data, o material deverá ser entregue na recepção do COC e não haverá conferência do 

intens, inclusive no primeiro dia de aula.

Livro de história infantil para a faixa etária

Sugestões de Autores

•  O material de higiene não precisa ser entregue antecipadamente. Deverá ficar na mochila do aluno.

Material para higiene diária

Troca de roupa

Garrafinha para água

Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha,

Clarice Lispector, Ziraldo, Ricardo Azevedo,

Marina Colasanti, Elias José, Wagner Costa,

Giselda Laperta Nocolelis, Ganymédes José, Fanny

Abramovich, Pedro Bloch, Eva Fumari, Miriam

Portela, Bartolomeu Campos de Queirós, Walcyr

Carrasco, Stella Carr, Flávia Muniz e Maria José

Dupré.

Manter na Mochila

Obs.: Fraldas, lenço umedecido e pomada 

para assaduras, caso o aluno use fraldas.   livro de inglês serão passadas porteriormente.


