EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I - 1 ANO / 2022
COLOCAR O NOME DA CRIANÇA EM TODO MATERIAL DE USO PESSOAL INCLUSIVE NOS UNIFORMES.
O MESMO DEVERÁ SER REPOSTO QUANDO NECESSÁRIO PELA FAMÍLIA

LIVRO LITERÁRIO:
1- AS CORES DO MUNDINHO - AUTORA: INGRID
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Caixa ou pote

2 POTES
2M

1

DISCRIMINAÇÃO
Bolsa plástica pequena com uma escova de dente e uma pasta dental pequena;
Caneca Antivazamento; mamadeira (leite / chá); chupeta com capa protetora (gravar o nome);
Garrafinha de água
Troca de roupa completa de uniforme com nome (no caso de troca na escola, bordar o nome da
criança nos uniformes);
Travesseiro anti refluxo, lençolzinho, par de meia antiderrapante;
Camiseta (grande de adulto) usada, que servirá de avental /
Pote transparente 7 litros – contendo: 6 fraldas, pomada, lenço umedecido / babador
Cadernos grandes (capa dura) sem pauta de 96 folhas para: dever de casa e atividades de
sala;
Caixa com 12 unidades Meu primeiro Giz de cera / Jogo de canetinhas hidrocor ponta grossa
com 12 unidades;
Fotos recentes 10x15 cm (portfólio e chamadinha na rodinha);
Foto recente 3x4 cm (chamadinha do cartaz e identificar a mesinha);
Pasta de papelão com grampo trilho (branca) Inglês e Música;
Jogo pedagógico de encaixe com peças grandes (madeira ou plástico);
Mochila (com rodinhas ou sem rodinhas);
Brinquedo usado, em bom estado de conservação – exemplo: boneca e carrinho / baldinho de
areia;
Fantasia / Pote tinta Pintakara cremoso
Bloco de papel Canson A3 / lume paper A3 / tela 20x40
Color set (cores variadas) / refil de cola quente fino;
Folha color set estampado;
Tubo de cola branca de 90g /Durex colorido;
Material Arte: colocar dentro de uma caixa ou pote: colocar dentro de uma caixa ou pote: 1rolo de espuma para pintura / 1- esponja de cozinha / 2 - rolinho de papel higiênico / 1 - rolha / 1lixa de papel nº 80 / forminha de doce simples / jornal velho / revista velha / CD / barbante
colorido / palito de picolé colorido / olhinho móvel / lastex ;
Massa de modelar 500 grs.;
Contact;
Livro de história com letra BASTÃO OU CAIXA ALTA (observar faixa etária) para biblioteca da
sala.

➢ OBS: Poderão ser solicitados ao longo do ano taxas ou materiais para eventos culturais
/esportivos e visitas técnicas.

