LISTA DE MATERIAL – 2022
INFANTIL 1 – REGULAR

1.

LIVRO
–

2.

1 livro de história para banho, de acordo com a faixa etária (1 a 2 anos - com o nome do aluno, sem encapar).

JOGO
–

3.

1 jogo pedagógico (faixa etária de 6 a 24 meses).

HIGIENE PESSOAL
01
01
01
01

4.

Copo de plástico com tampa antivazamento
Escova de dente
Toalha de mão pequena
Nécessaire para guardar a toalha e a escova de dente

DIVERSOS
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01

Baldinho para areia
Batedor de pintura
Bloco criativo grande
Bloco de papel canson tamanho A3
Caderno de brochura (1/4) de capa dura (96 folhas)
Caixa de cola colorida (tubo) - 6 cores
Caixa de gizão de cera (Meu 1º Gizão) (12 cores)
Caixas de massinha de modelar (12 cores)
Camiseta grande e usada (para proteção do uniforme nas atividades de pintura)
Estojo de canetas hidrográficas, Jumbo - 6 cores
Estojo grande com 3 repartições
Pasta com elástico fina (azul)
Pote de 250 ml de tempera guache (cor: AZUL ESCURO)
Revista usada, bem coloridas (para recortes)
Tela de pintura 18 cm x 24 cm (retangular)
Tubos de cola bastão – 40 gramas
Tubo de cola líquida - 90 gramas

5. OBSERVAÇÕES
a) Todo material e uniforme escolar deverá trazer o nome completo do aluno, de forma que não saia facilmente
(sugestão: caneta para retroprojetor ou caneta para tecido).
b) Enviar na mochila, diariamente, uma troca de uniforme, meias e calçado.
c) Manter três trocas de fralda, lencinhos umedecidos e pomada para assaduras, diariamente, dentro da mochila
(caso ainda faça uso de fraldas).
6. IMPORTANTE
a)

Para as crianças que fazem uso de mamadeira, os pais devem enviar a medida do leite em pó correspondente
à mamadeira do dia.
b) A mamadeira e o copo plástico irão para casa diariamente e os pais devem fazer a esterilização. Estes devem
retornar esterilizados no dia seguinte.
Obs.: O livro e os materiais excedentes, serão devolvidos ao aluno no final do ano.

LISTA DE MATERIAL – 2022
INFANTIL 1 – INTEGRAL

1.

JOGO
–

2.

1 jogo pedagógico (faixa etária de 6 a 24 meses).

DIVERSOS
01
01
02
01
02
01
01
01
01
01

Batedor de pintura
Bloco criativo com 32 folhas
Blocos de papel canson tamanho A3
Caixa de cola colorida (tubo) – 6 cores
Caixas de massinha de modelar (12 cores)
Camiseta grande e usada (para proteção do uniforme nas atividades de pintura)
Pincel chato (nº 14)
Pote de 250 ml de tempera guache (cor: VERDE ESCURO)
Tela de pintura 18 cm x 24 cm (retangular)
Tubo de cola - 90 gramas
OBSERVAÇÃO
Todo material deverá trazer o nome completo do aluno.

