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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019 

MINIMATERNAL 
 

10 sacos grandes tipo ziploc; 
02 caixas de lenço de papel; 
02 pacotes com 15 unidades de lenço de papel de bolso; 
02 colas bastão de 10 g. (Sugestão: PRITT); 
02 pacotes de bolinhas de gel que crescem na água. 
 

Todo material abaixo deverá ser identificado com o nome da criança: 
  
08 embalagens de toalhas umedecidas; 
01 rolo de espuma pequeno com cabo longo para pintura. (Sugestão: Tigre, ref. 1341, 
tamanho 50); 
01 brochinha redonda nº 835-6; 
01 trincha de 1 polegada e meia; 
01 caneta esferográfica qualquer cor. (Sugestão: BIC);  
02 livros de histórias infantis, de acordo com a faixa etária (preferencialmente de plástico ou 
pano); 
03 metros de tecido, com largura de 1,40m (algodão com estampas infantis, não pode ser 
malha); 
01 bola plástica; 
01 jogo de areia (resistente e simples); 
01 minipasta com elástico - 2 cm (sugestão: YES); 
01 pasta plástica com elástico incolor fina tamanho ofício (Sugestão: YES); 
01 camiseta usada, manga curta, dois números maiores que o de uso normal da criança, que 
será utilizada como avental para pintura; 
02 fotos da criança 3x4 cm; 
01 foto da mãe 10x15 cm; 
01 foto do pai 10x15 cm; 
01 foto de rosto da criança 20x25 cm (foto na vertical); 
01 camiseta branca, lisa, nova, um número maior do uso da criança;  
01 camiseta branca, lisa, nova, do tamanho da mamãe; 
01 camiseta branca, lisa, nova do tamanho do papai; 
 
Para uso da criança: 
 
01 lata ou caixa de leite; 
01 toalha de banho infantil; 
01 pomada de assadura;  
01 pacote de fralda;  
01 mamadeira;  
01 copo de transição; 
01  garfo; 
01 colher. 
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O material deverá ser entregue no dia 18 de janeiro de 2019. 
 

Atenção: Enviaremos, posteriormente, o valor referente ao material rateado.   
  

Atenção:  
Sugestão para etiqueta de identificação permanente: 

●  www.grudadoemvoce.com.br 
●  www.etiquetaseadesivos.com.br 

 

A mochila usada diariamente deverá ter espaço suficiente para manter a mini pasta “Yes”,  a 
pasta ofício da biblioteca, uma troca de roupa completa, calçado e lancheira. 
 

http://www.grudadoemvoce.com.br/
http://www.etiquetaseadesivos.com.br/

