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LISTA DE MATERIAL – MATERNAL BABY – 2018
ARTIGOS DE PAPELARIA
- 01 bloco papel Canson colorido A4
- 01 pacote de sulfite A4 (rosa)
- 03 folhas de papel color set (cores variadas)
- 03 folhas de papel pardo
- 03 folhas de EVA fina 45x90 (preta)
- 01 folha de EVA glitter
- 01 caixa de tinta relevo dimensional (6 unidades)
- 01 tubo de cola branca – 90g
- 01 pote de tinta guache 250ml (verde, amarelo, azul ou vermelho)
- 01 bloco de Canson A3
- 01 caixa de cola colorida
- 03 metros de TNT (azul claro)
- 02 folhas de cartolina laminada (prata)
ARTIGOS DIVERSOS
- 01 brinquedo
* sugestões: boneca, carrinho, jogo de panelinha, fogãozinho, caminhão, trator, carrinho de boneca, etc.

- 01 jogo pedagógico
* sugestões: blocos de montar Box Block (Dismat), peças para montar Block Mania – 104 peças, encaixe de
formas geométricas, torre Maluca (Calisita), entre outros.

- 01 livro literatura infantil
* sugestões: livros para bebês de 0 a 2 anos (livro de banho, livro de tecido ou livro de textura).

KIT HIGIENE PERSONALIZADO CONTENDO
- 01 caixa de lenço umedecido
- 01 escova de dente infantil
- 01 pasta de dente infantil
- 01 copo com tampa
- 01 pomada contra assadura
- 01 toalha de mão
- 01 lençol com elástico (tamanho de berço)
- 01 necessaire

Início das aulas: 1º de fevereiro
ATENÇÃO: todo o material deverá ser identificado com o nome completo da criança e entregue na
Escola. As professoras estarão de plantão nos dias 30 e 31 de janeiro de 2018, das 13:00 às 17:00
horas.

