
 
Lista de Materiais/2019 

Maternal 1 – Educação Infantil 
 

 Materiais da sala 

02 Brinquedos pedagógicos de borracha ou de pano apropriados para idade, não contendo peças 
pequenas. (com nome marcado) 
01 camisa para pintura a dedo, com nome marcado (manga longa ou tamanho adulto). 
01 copo plástico com tampa 
01 garrafinha de água 
02 fotos 10x15 da criança 
01 foto 10x15 do pai 
01 foto 10x15 da mãe 
1 jogo americano para pintura 
 

 Materiais de higiene pessoal 
 

08 fraldas descartáveis colocados diariamente na mochila + 1 Pomada. 
Lenços umedecidos colocados diariamente na mochila 
01 Necessáire com escova e creme dental, (ficará na lancheira) 
02 Toalhinhas de mão (trocadas diariamente). 
01 Guardanapo de pano, colocado diariamente na lancheira, com nome marcado.  
04 caixas de lenços de papel 
03 trocas de roupas e calçados 
01 toalha de banho 
01 escova de cabelo 
01 sabonete líquido de higiene íntima 
 

 Aconchegos para dormir 

 Kit soninho – deve vir em sacola plástica ou de tecido, contento: 01 lençol com elástico, 01 
lençol para cobrir, 01 cobertor leve (no período do frio), 1 travesseiro pequeno com 
fronha. 

 Fraldas, paninhos, chupeta, colocados diariamente na mochila com nome marcado 
(chupeta deverá vir acompanhada de porta bico) 

 Manta ou cobertor (Permanecerá na escola até o final de semana) 
 

 

Observações 

 Chupeta, mamadeira e outros itens de uso pessoal serão enviados diariamente para 
esterilização. 

 A chupeta deverá vir acompanhada de um porta bico e nome marcado. 
 Solicitamos que todos os materiais acima e uniformes sejam bordados ou marcados com 

nome da criança para evitar extravios. A escola não se responsabilizará pelos materiais 
sem nome. 

 A entrega dos materiais poderá ser feita a partir do dia 01/02/19. 
 Reunião de pais: Dia: 01/02/19 

                               Auditório             Horário: 14h 
                      Sala                      Horário: 14h40 

 

 Início das aulas: 04 de Fevereiro de 2019. 


