LISTA DE MATERIAL 2017 - EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL II






































05 cartolinas brancas
04 color set amarelo
02 crepons amarelo
02 Blocos Coloridos (sugestão: marca Romitec)
02 caixas de massa de modelar EXTRA MACIA com 12 cores (sugestão: Soft Acrilex)
01 cola branca líquida
01 caixa de giz de cera 12 cores
03 folhas de E.V.A.LISO amarelo
02 folhas de E.V.A texturizado
01 brinquedo educativo
02 tintas dimensional preta (sugestão: Acrilex)
02 tintas dimensional branca (sugestão : Acrilex)
02 tintas de tecido amarelo
01 brochinha pequena
01 esponja macia
01 rolinho
01 pincel chato nº 10 e 26
01 painel 20 x 20cm
01 livro paradidático de acordo com a faixa etária;
01 camiseta de adulto usada para aula de Artes;
1 pote de sorvete vazio e branco 2L;
1 boné ou chapéu para banho de sol;

1 pacote de fraldas;
1 pacote de lenços umedecidos;
1 pomada para assaduras da preferência;
1 lata de leite em pó (caso a criança utilize deste leite);
1 copo com tampa ou squeeze;
1 Sacolinha de Higiene da escola com: escova de dentes, creme dental e toalhinha de boca;
1 mamadeira (leite) que deverá retornar todos os dias para casa para esterilização;
Manter 1 toalha de banho na bolsa diariamente;
1 antitérmico (com prescrição médica);
1 repelente;
1 protetor solar.
1 foto da família 10x15 / 1 foto da criança 3x4
1 metro de algodão cru (para confecção da bolsa vai-vem de livros)
1 brinquedo pedagógico apropriado para a idade (Sugestão: montanha russa, encaixar, empilhar, bonecos de
vestir, puzzle de encaixe, etc.)
* OBS: Alguns materiais de Artes serão solicitados durante o ano

 Alguns itens serão pedidos com antecedência, através da agenda, quando houver necessidade de reposição,
contudo há a necessidade da brevidade na reposição.
 Caso haja algum medicamento a ser ministrado no dia ou semana, deverá ser enviado receita médica com
horário e dosagem.
 Diariamente deverá conter na bolsa dos alunos do período integral: mais de uma troca de roupa; calçados e
acessórios (à critério), sacola plástica para roupa usada. O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO, inclusive
para os alunos de período integral após o banho.
 Diariamente será anotado na agenda sobre o dia da criança, contendo horários de alimentação, sono,
evacuação... Deverá ser vistado todos os dias.
 A escola fornecerá cardápio da alimentação e sempre informará qual está sendo oferecido.
Qualquer dúvida ou problema entrar em contato com a escola, o mesmo ocorrerá em relação à escola aos
Senhores Pais.

