RELAÇÃO DE

Materiais 2020
MATERNAL I FASE I

EDUCAÇÃO INFANTIL
REUNIÃO COM PAIS
01/02/2020

INÍCIO DAS AULAS
30/01/2020
Educação Infantil: Berçário, Maternal I fase I e

8h: Berçário, Maternal I fase I e II,

II, Maternal II e Pré I e II.

Maternal II e Pré I e II.

ü 01 Agenda Escolar – Brinde da Escola – Será entregue
na 1ª semana de aula.
ü 01 Foto individual 10 x 15
ü 01 Foto da família 10 x 15 ou 13 x 18
02 Fotos 10x15 (01 foto da criança com a mãe e
01 foto da criança com o pai)
ü 01 Livro-brinquedo: Conforme faixa etária (01 a 02 anos)
ü 02 Livros grandes de histórias infantis: Conforme
faixa etária (01 a 02 anos)
·Encapar com plástico transparente.
ü 02 Brinquedos educativos de encaixe e montagem
(com peças grandes) - conforme faixa etária 01 a 02 anos
ü 01 Brinquedo de parque
ü 01 Bola de plástico (tamanho bola de futebol)
03 Brinquedos (carrinhos, boneca, homenzinho, bambolê)
- NÃO SERÁ PERMITIDO BRINQUEDO COM
PEÇAS PEQUENAS.

ü 04 Folhas de cartolinas americanas (laranja, azul
Royal, Pink e vermelho)
ü 01 Papel Crepom (azul, verde ou vermelho)
ü 01 Folha de E.V.A (material emborrachado) – (estampado)
ü 04 Folhas de E.V.A. (material emborrachado) (vermelho,
amarelo ou marrom)
ü 01 Pacote de E. V. A. (material emborrachado em formato
de bichinho, coração, estrela, etc.)
ü 02 Folhas de papel laminado cartolinado (vermelho, azul
ou verde)
ü 03 Encadernações em papel A3 cartolinado (297x420)
de 20 folhas cada.
ü 02 Pacotes de papel A4 (210X297mm) tipo LUMI
PAPER – FLUORESCENTE.

ü 01 Caixa de big giz de cera triangular (6 cores)
ü 02 Caixas de massa para modelar - soft (6 cores)
ü 02 Tubos de cola branca com bico ﬁno
ü 01 Fita crepe (para identiﬁcar materiais de uso individual
do aluno)
ü 01 Fita dupla face (para aulas de arte)
ü 01 Fita larga (para aulas de arte)
ü 01 Pote de pó gliter
ü 01 Marcador permanente preto (com ponta média)
ü 03 Reﬁs de cola quente ﬁno (para aulas de arte)
ü 01 Tubo de cola gliter bico ﬁno (colorido)
ü 01 Tubo de cola colorida 3 D (qualquer cor)
ü 01 pote de tinta para tecido (verde, amarelo, vermelho
ou azul)
ü 01 Pote de tinta (pintura facial) – (branco ou vermelho)
ü 20 Palitos de picolé
ü 01 Novelo de lã (colorido de livre escolha)
ü 01 Pincel referência 815 nº 15 ou nº 20
ü 05 Pacotes de lenço umedecido descartável (75 unidades)
(Uso individual)
ü 04 Caixas de lenços descartáveis (Uso individual)
ü 01 Camiseta tamanho 12 (usada) para as aulas de Arte.
ü 01 Toalha de rosto (bordar o nome)
ü 01 Guardanapo de tecido (trazer sempre na lancheira para
forrar a mesa na hora do lanche).
üTrazer sempre na mochila:
- Roupa para troca
- Fraldas descartáveis
- Creme para assadura (receitado pelo pediatra da criança)
- Lenço umedecido descartável
- Embalagem para guardar roupas sujas.

Observação:
* Uniforme diário – Obrigatório: camiseta da EIC. Bermuda (preta)
para os meninos e legging ou corsário (preta) para as meninas.
Usar tênis nas aulas de movimento.
* Colocar o nome da criança apenas nos livros, nas encadernações
e na parte interna dos casacos.

