LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019
MATERNAL I
MATERIAL ALIMENTAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO:
01 pacote grande de fralda descartável
02 lenços umedecidos/rolos de algodão de
500gr.
01 pomada para prevenir assaduras (caso
utilize)
01 copo com bico para água
01 copo com bico para suco

01 shampoo/condicionador
01 pente/escova
01 sabonete em barra/líquido
01 saboneteira
08 caixas de lenços de papel
01 repelente adequado à faixa etária
01 protetor solar adequado à faixa etária

01 lençol com elástico
01 sobre lençol
01 travesseiro adequado à faixa etária
01 fronha para travesseiro
01 cobertor/edredom

01 estojo de zíper com 2 divisórias
01 caixa de giz de cera curto 12 cores
01 caixa de lápis de cor 12 cores
01 apontador
01 tesoura para massinha

01 pincel n°16
01 pincel batedor
01 camiseta de adulto usada (para oficina de
artes)
01 tubo de cola bastão

01 rolo de durex largo
04 rolos de fita crepe
02 rolos de fita colorida
02 tubos de cola lavável grande
01 conjunto de cola colorida
02 colas com glitter
01 pote de tinta guache 250g.
04 potes de massa de modelar soft 150g.
02 metros de TNT

02 novelos de lã pequeno
01 rolo de barbante
01 rolo de lastex
02 pct. de palito de sorvete
01 pct. de palito de churrasco
01 pct. de penas
03 potes de lantejoulas
03 potes de glitter

MATERIAL INDIVIDUAL:
02 fotos 10x15 (atualizada)
01 Coleção Mais Cores Educação Infantil –
Grupo 2 (Editora Positivo) – Reformulado de
acordo com a BNCC
01 pasta catálogo com 100 plásticos
MATERIAL COLETIVO:
01 bloco de papel criativo A4
01 bloco de papel canson A4
03 caixas de massinha de modelar 12 cores
02 estojos de guache lavável
02 livros de história adequados à faixa etária
Sugestão de tema: Saúde, higiene,
alimentação/ Profissões/ Amizade
01 jogo pedagógico adequado à faixa etária –
Sugestão: Pinão

MATERIAL PAPELARIA: visando melhor aproveitamento dos materiais abaixo, recomendamos que sejam adquiridos na Papelaria
conveniada em forma de vale coletivo.
300 folhas de papel sulfite A4 branca
100 folhas de papel sulfite A4 colorida
04 folhas de papel cartão (cores variadas)
06 folhas de papel cartolina branca
04 folhas de papel cartolina fantasia

05 folhas de papel color set (cores variadas)
04 placas de EVA (cores variadas)
03 placas de EVA estampado/decorado
02 folhas de papel laminado
04 rolos de papel crepom liso (cores variadas)

02 folhas de papel celofane (cores variadas)
02 folhas de papel seda
02 folhas de papel camurça
05 folhas de papel kraft

Sacos plásticos (para roupa suja e toalha
molhada)
01 nécessaire para os itens de escovação
01 escova de dente com capa de proteção

01 pasta de dente infantil
01 toalha de mão
01 copo pequeno

MANTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:
Agenda Escolar
Chupeta (caso utilize)
Uniforme Escolar (obrigatório) – frio e calor
Toalha de banho
OBSERVAÇÕES:








Identificar todo o material com nome da criança.
Toda sexta-feira sempre que algum item estiver terminando, a responsável de sala irá comunicar.
Toda sexta-feira será enviado às roupas de cama para troca, exceto o cobertor/edredom que será enviado em 15 em 15 dias.
A agenda escolar é obrigatória para comunicação entre escola e família e deverá ser adquirida com a direção/coordenação.
Para um melhor atendimento, não deixe de ler o Manual do Aluno.
Toda sexta-feira é dia de brinquedo.
Papelaria conveniada:
Aceitamos doações de jornais, revistas ou livros para recortes, adequados à faixa etária.

