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LISTA DE MATERIAL - 2018
Berçários ( 4 meses à 2 anos)

LISTA DE MATERIAL - 2018
Maternal/Jardim/Pré 1

LISTA DE MATERIAL - 2018
Pré 2

Itens Pessoais

Itens Pessoais

Itens Pessoais

06- fraldas descartáveis diárias (Para
crianças matriculadas em período
integral. Não sendo utilizadas todas as
fraldas, as mesmas voltarão na bolsa.)
01-Sacola plástica para roupa suja;
01-Lenço umedecido;
01-Toalha de banho com o nome da
criança;
01-Babador para refeição;
01-Pomada para assadura;
01-Sabonete;
01-Caderno para recado;
01-Lençol com elástico;
01-Mamadeira
01-Copo com tampa/bico;
Mudas de roupas (conforme o clima)
01-Coberta pra os dias frios;

01-Lençol com elásticos (Jardim)
01-Toalha de banho com o nome da
criança.
01-Sabonete;
01-Caderno para recados;
01-Cobertor para dias frios;(Jardim)
Elásticos para cabelo das meninas;
Trazer mudas de roupas e calçados
adequados ao clima;
01-Escova de dente;
01-Creme dental;

Toalha de rosto com o nome da
criança;
01Escova de dente;
01-Creme dental;

Material escolar
100 folhas de papel sulfite; (para uso do
Portfólio)
02- Folhas de E.V.A (coloridas)
02- Folhas de cartolina;
01-Brinquedo (emborrachado);

Material Escolar
100-Folhas de papel sulfite( para uso
do Portfólio MATERNAL/JARDIM)
02-Folhas de E.V.A,( coloridas)
01-Caixa de massinha de modelar;
01-Livro de história infantil;
01-Pincel grosso nº20
01-Pasta com 50 folhas plásticas para
portfólio. (Caso já tenha o Portfólio do
ano anterior, trazer somente as folhas
plásticas.
01-Pote de tinta guache grande;

Material Escolar
100-Folhas sulfite branca;
100-Folhas de papel sulfite colorida;
03- Folhas de E.V.A
01-Caixa de massinha de modelar;
01-Livro de história infantil;
01-Pincel grosso nº20
01-Pote de guache grande;
01-Caixa de giz de cera;
01-Caderno para recado;
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01-Pasta com 50 folhas plásticas para
portfólio. (Caso já tenha o Portfólio,
trazer somente os plásticos..

01-Cx de giz de cera (Meu primeiro giz)

