LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019
MATERNAL I
Deverá ser identificado com o nome da criança, somente o material destacado com
asterisco.
*3 metros de tecido de algodão bem colorido, com estampas infantis e pequenas, com
largura de 1,40m (não pode ser malha). Atenção à largura do tecido!
*01 pasta plástica com elástico, incolor, fina, tamanho oficio para biblioteca (sugestão:
Yes);
*01 mini pasta plástica com elástico, 2cm de espessura, transparente (sugestão: Yes);
*01 pasta tipo maleta, tamanho A3;
06 embalagens de toalhas umedecidas;
*02 fotos 3x4cm da criança, recentes;
*01 foto 10x15cm da criança;
*01 foto 10x15cm da mamãe;
*01 foto 10x15cm do papai;
*01 frasco de bolinha de sabão;
*01 baldinho de areia, resistente e simples;
*01 pá, para brincar na areia, resistente e simples;
*02 lixas d’água nº100 preta;
03 sacos plásticos, tamanho A3, grossos e com furo;
01 painel para pintura escolar, tamanho 24x30cm;
01 toalha de mão branca, sem estampa (para lanche, 22x35cm), com barrado para
bordar;
05 pacotes de bolinhas de gel que crescem na água (cores variadas);
* 01 camiseta três números maior que a de uso normal da criança, usada e de manga
curta, que servirá como avental nas atividades de artes;
* 01 calça comprida, usada, que servirá para atividades de pintura;
*07 garrafas pet de 200ml (tipo coca-cola), incolor, vazias e limpas;
*01 tubo de cola branca, de 110g cada;
* 01 pote (500g) de massinha (sugestão: Uti-Guti);
*01 jogo de toalhas novas (2 banho e 2 rosto), branco ou cor clara, lisa, com barrado
para pintar ou bordar. Atenção: colocar nome nas etiquetas!
* 01 livro “O Pequeno Peixe Branco” – Autor: Guido Van Genechten – Editora Roda & Cia
Obs: Favor verificar a data de validade das toalhas umedecidas e das colas.
O material escolar deverá ser entregue completo à professora no dia 18/01/2019.
A mochila usada diariamente deverá ter espaço suficiente para manter:
* a mini pasta “Yes”
1

* a pasta oficio da biblioteca
* uma troca de roupa completa (camiseta, bermuda, meia, calcinha/cueca)
* calçado extra
* lancheira (uma toalha de mão com o nome da criança)
* garrafinha para água, pequena, plástica, resistente, que não vaze

Atenção:
Sugestão para etiqueta de identificação permanente:
www.grudadoemvoce.com.br
www.bbdu.com.br
www.etiquetaseadesivos.com.br

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