Escola de Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio São Paulo

Lista de material do Maternal I para 2019
Material Unificado
01 caderno de capa dura, brochurão, grande (200mmx275mm) de 96
folhas - azul - para comunicado
01 pasta plástica polionda grande - azul (4 cm)
02 potes de massa para modelar de 500g – cores variadas
02 potes de tinta guache de 250 ml – cor: _________________
02 potes de tinta acrílica – 37ml - cores variadas e claras
02 potes de tinta para tecido – 37ml - cores variadas
30 sacos plásticos grossos de 33 x 23 cm com furos
01 brochinha nº 0
01 pen drive de 4 ou 8 gb (para registrar fotos da criança na escola durante o ano)
01 pasta registradora A-Z larga - qualquer cor - somente para alunos novos
10 botões grandes – de cores e tamanhos variados
01 kit de brinquedos para areia - peças grandes e resistentes
05 prendedores de madeira
01 retrós de linha branca para costura, 100% algodão
3,5 m de fita de algodão para alça c/ 2cm de largura
0,50 cm de algodão cru c/ 1,40cm de largura
0,50 cm de tricoline de algodão liso (cor a escolha)
0,80 cm de tricoline de algodão estampado em poá(combinando com o liso)
500 g de enchimento siliconizado
01 camiseta de algodão branca – tamanho do papai
01 rolo de espuma para pintura, médio de 90mm
01 lixa nº 120
01 bloco de desenho A3
01 flutuador espaguete para piscina (cor a escolha)

Material Individual
01 lancheira pequena (apenas para o lanche)
01 revista usada com bastante figuras, para ser usada para recorte.
01 camiseta grande, com manga longa, para ser usada como avental
04 caixas de lenço de papel, grande
Obs: a mochila é de escolha pessoal, porém orientamos que seja
adequada ao tamanho da pasta.
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Material de Higiene
02 plásticos emborrachado, tipo jogo americano, para colocar o lanche
(evitar os de plástico duro) - identificado
01 caneca plástica – identificada – somente para alunos novos
06 escovas de dente (modelo infantil/pequena, com cerdas macias e
com depósito) – identificadas
02 creme dental – adequado para a idade
01 estojo ou necessaire para guardar a escova e creme dental
01 garrafinha (squeeze) plástica para água
01 garfinho e 01 pratinho de plástico resistente (para o momento da
fruta) somente para alunos novos.

Material de artes
02 potes de tinta guache de 250 ml – cor: ___________ e __________
01 pote de massa para modelar de 500g – qualquer cor
01 kit de giz de cera c/ 6 cores- Sugestão: Meu primeiro Giz
0,30 cm de feltro, na cor: ____________________
04 potes de tinta acrílica – 37ml - cores variadas
01 estojo com 6 cores de pintura facial líquida
01 pincel nº 12 – ponta chata, referência 815
01 rolo de espuma para pintura
01 k de gesso em pó
01 esfera de isopor de 50mm
01 par de luvas pretas infantis – no tamanho da criança
Obs: material de Arte deve ser entregue separado

Material que será adquirido pela Escola e cobrado posteriormente
02 livros paradidáticos (para projeto anual/feira)
Valor do presente de aniversário/ dia dos pais e das mães
A entrega do material deverá ser feita no dia 24/01/2019 para a
professora, na respectiva sala de aula, após a reunião.

