LISTA DE MATERIAL
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I
2019
ITENS DE USO INDIVIDUAL

1. MATERIAL DE USO PESSOAL

 Acessórios
o 1 (uma) bolsa.
 Higiene
o 1 (um) nécessaire, contendo 1 (uma) escova de

dentes, 1 (um) creme dental e 1 (uma) escova de
cabelos ou pente.
 Vestuário
o 2 (duas) mudas de roupa (inverno/verão) – para
eventualidades.
o 1 (uma) camisa grande – cor amarela.
OBSERVAÇÃO: a camisa deve ser dois números acima do
tamanho da criança.
o 1 (um) par de chinelos.
o 1 (um) babador.

2. MATERIAL DE USO PESSOAL
PARA FICAR NO COLÉGIO

 Enxoval
o 1 (um) travesseiro.
o 1 (um) cobertor ou manta.
 Utensílios
o 1 (um) prato.
o 1 (uma) colher inox.
o 2 (duas) garrafas – squeeze – uma para água, outra

para suco.

3. MATERIAL DE USO PESSOAL
PARA FICAR NO COLÉGIO
DURANTE A SEMANA

 Higiene
o 1 (um) shampoo.
o 1 (um) condicionador.
o 1 (um) sabonete líquido.
o 1 (um) repelente.
o 1 (uma) pomada para assaduras.
o 1 (um) rolo pequeno de algodão.
o 1 (um) frasco de solução nasal.
o 1 (uma) caixa de hastes flexíveis.
o 1 (um) pacote de fraldas descartáveis.
o 1 (um) pacote de lenços umedecidos.
o 4 (quatro) caixas de lenços de papel.
 1 (uma) toalha de banho.
 1 (um) jogo de roupa de cama.
OBSERVAÇÃO: esses itens devem ser trazidos devidamente
limpos às segundas-feiras e levados às sextas-feiras para
serem lavados e trocados para a semana seguinte.

 1 (uma) pasta catálogo A3, com 40 envelopes plásticos.
 1 (um) pacote de 50 unidades de palito de picolé

colorido.
4. MATERIAL DE PAPELARIA
PARA FICAR NO COLÉGIO

5. MATERIAL PEDAGÓGICO
PARA FICAR NO COLÉGIO

 3 (três) potes de 150 g de massinha – cores variadas.
 1 (uma) caixa com 12 unidades de giz de cera grosso.
 2 (duas) caixas plásticas organizadoras brancas, com

tampa, no tamanho 40 cm x 27 cm – para
armazenamento dos itens de higiene e dos vasilhames
de alimentação.
 1 (um) brinquedo pedagógico resistente, apropriado
para a faixa etária da criança – a partir de 1 ano.
 3 (três) livros para compor a biblioteca de sala de aula.
OBSERVAÇÃO: os livros são indicados pela professora no
início do ano letivo, em conformidade com a faixa etária.

ORGANIZAÇÃO DIÁRIA
BOLSA
A bolsa da criança deve conter, diariamente, os itens descritos a seguir:









Agenda – fornecida pelo Colégio no início das aulas.
Nécessaire – organizado conforme tópico 1 desta lista.
1 (uma) toalha de mão.
4 (quatro) fraldas descartáveis.
2 (duas) mudas de roupa.
1 (um) calçado reserva e 1 (um) par de meias.
2 (dois) babadores.
Alimentação do dia – conforme orientação pediátrica.

OBSERVAÇÕES
 O uniforme e a agenda são de uso diário obrigatório.
 Todo o material e os pertences da criança devem estar identificados com nome completo,

incluindo peças de roupa e utensílios.
 Os itens de uso diário e de higiene pessoal devem ser substituídos e/ou repostos sempre
que necessário. A solicitação será feita pela auxiliar de sala.
 As refeições da criança devem estar prontas para serem servidas e em vasilhame próprio
para micro-ondas. Frutas já devem estar devidamente higienizadas.
 A entrega do material que permanecerá no Colégio (tópicos 2, 4 e 5 desta lista) deve ser
feita no dia 1º de fevereiro de 2019, no turno da manhã, para a auxiliar do Maternal I.

