Lista de Material Maternal Baby I - 2018
Materiais que devem ser entregues separadamente para a professora

















100 folhas de papel sulfite (report ou chamex – A4)
100 folhas de sulfite branco A3
04 envelopes tamanho A3 (BRANCO)
01 Bloco creative paper
02 folhas de cartolina laminadas ( verde)
02 rolos de papel crepom (azul)
03 placas de E.V.A (rosa)
01 folha de lixa grossa
01 folha de lixa fina
01 folha de papel celofane (amarelo)
02 pacotes de palitos de sorvete coloridos
01 rolo de fita crepe
02 rolos de durex colorido
01 pacote de palito de sorvete colorido
01 brinquedo pedagógico de acordo com a idade (sugestão: dominó de madeira com
cores, formas, animais, cores)
01 livro de história infantil com figuras grandes (para a idade de 1 a 2 anos de pano ou
plástico)

Materiais de permanência na escola






















01 Camiseta para pintura
01 Pincel para pintura nº 20
01 Caixa gizão de cera 12 cores ( Sugestão: Meu primeiro gizão)
01 Rolinho de pintura
2 Metros de TNT ( sugestão de cores: azul, vermelho, amarelo,verde, rosa)
1 Metro de velcro
1 Metro de feltro ( sendo meio metro de cada cor)
Retalhos de tecidos ( com motivos infantis)
02 Corantes alimentícios
01 Tubo de Essência
01 Esponja de banho ( usada para pintura)
01 folha de papel seda
01 folha de papel camurça
01 rolo de fita durex larga
01 pacote de bexiga nº 9 (cor amarelo)
02 potinhos de glitter (cores diversas)
01 pacote de prato de papelão(pequeno)
01 pintura a dedo ( caixa com 6 unidades)
02 tubos de cola branca
01 tubo de cola bastão
01 caixa plástica com tampa transparente no tamanho 34,5x24,5x 23 cm

Materiais de uso pessoal





01 Lata de leite (de uso habitual, solicitado conforme necessidade)
01 mamadeira para leite
02 Copos plásticos com biquinho (permanece na escola durante a semana)
01 Chupeta com protetor ( caso use)














01 Escovinha para limpeza de mamadeiras e copos
01 Escova de dente com protetor de cerdas
01 Tubo de creme dental sem flúor
01 Pomada de assadura (a mesma que a criança está acostumada a usar)
01 Pacote de fraldas (será solicitado conforme necessidade)
01 Saboneteira com sabonete (que a criança usa)
03 Embalagens de lenços umedecidos (será solicitado conforme necessidade)
04 Caixas de lenços de papel
01 Caixa de BAND-AID
02 Babadores de plástico
01 Óleo de massagem
10 Sacolas plásticas para roupas sujas

Roupas de cama:






01 Jogo de lençol
01 Coberta ou manta
01 Travesseiro (caso a criança utiliza)
01 Fronha
01 Toalha de banho

OBS.: As roupas de cama deverão vir na segunda-feira e serão devolvidas na sexta-feira para
lavagem (caso seja necessário, as mesmas serão devolvidas antecipadamente).
Todos os materiais de uso individual devem ser etiquetados, com o nome da criança.

Informações importantes:
 A primeira semana de freqüência é considerada período de adaptação. O tempo de
permanência das crianças no colégio será em torno de duas horas, aumentando
gradativamente.
 A solicitação de reposição de fraldas, pomada, lenço umedecido será feita pela
professora, através da agenda.

Dica de higiene: Para os copinhos, por gentileza providenciar um modelo simples e
transparente. Quanto mais simples for o modelo do copo (sem canudos, encaixes ou outros
detalhes rebuscados), melhor é a higienização, garantindo a segurança e saúde de nossos
bebês:

