Lista de Material 2020
Maternal I
Uso Individual


Língua Inglesa – Programa Bilíngue
Os livros serão entregues aos alunos, no início do
ano letivo

OBS: o livro de história e o jogo pedagógico serão
pedidos no início do ano letivo
Atenção!
As aulas terão início, no dia 05 de fevereiro, com um
horário especial, para que as crianças tenham uma
adaptação tranquila e sejam bem atendidas, pois esse é
um período muito importante para os pais e para os
alunos.
No dia 04/02, às 16h, haverá uma reunião com as
professoras e responsáveis dos(as) alunos (as) das
turmas de Maternal I e entrega dos materiais.





1 caderno pequeno (capa dura 96 folhas)
1 avental de tecido com o nome do(a) aluno(a)
(encontra-se nas lojas que vendem uniforme)
2 escovas de dentes com protetor e identificação
da criança
1 tubo de creme dental (de sua preferência)
1 pacote de lenço umedecido de sua preferência
1 pacote de fralda (de sua preferência)
1 tubo de pomada de prevenção de assadura (de
sua preferência)
3 caixas de lenço de papel com 100 unidades
1 copo (de plástico ou acrílico, com bico)
1 toalhinha de mão, identificada com o nome da
criança (manter na lancheira)
1 travesseiro de berço e 1 fronha
2 lençóis: 1 com elástico e 1 para cobrir
1 mantinha para cobrir



Uso Coletivo

O horário foi feito para nos organizarmos. Sendo assim,
será respeitado o tempo de adaptação de cada criança.



3 potes de massinha 500g (sugestão: Marca UTI
GUTI)
20 sacos plásticos pequenos (para roupa suja)
4 folhas de papel cartão (exceto preto, branco e
marrom)
1 tela de artesanato (30X25)
1 pacote de folha de cartolina dupla face- Filipinho
LUMI
2 lixas de parede
1 caixa de Pilot (GROSSO)
3 tubos de cola alto relevo(cores variadas)
2 metros de fita de cetim
1 caixa de tempera guache Fantasia Metallic
1 pacote de papel mágico A4 Multicolor
1 pacote de papel Filipaper Metallics A4
5 folhas de papel fotográfico brilhante (adesivo)
4 folhas de EVA com glliter (cores variadas)
1 pincel com cerdas de silicone
1 brinquedo pedagógico (educativo)
1 caixa tempera guache- NEON
1 folha de papel 40kg
1cola líquida de silicone para artesanato
1 pacote de folha A3 (500 folhas)
Tecido americano cru (50cm)
1 caneta de tecido


































Horário do Maternal I
Dias 05, 06, 07 de fevereiro - Entrada: 12h50min Saída: 14h

A partir dessas datas, o horário de saída será normal
(17h20min)

Favor entregar todo o material no dia marcado para
melhor organização.
Obs: Todo o material de uso individual deverá ser
etiquetado com o nome da criança.
Sejam bem - vindos!

