LISTA DE MATERIAL – 2018
0 – 1 ano

MATERIAIS DE USO CONTÍNUO (devem ser repostos quando necessário):
 Fraldas descartáveis.
 Pomada de prevenção de assaduras.
 Protetor solar.
 Repelente.
 1 mamadeira para leite
 1 copinho com tampa para água.
 Sobrelençol, edredom ou cobertor, travesseiro e lençol com elástico.
 Lenços umedecidos.
 Escova de dente.
 Toalha de banho.
 2 embalagens de sabonete líquido.
 Boné ou chapéu.
 5 babeiros.
 1 lata de leite (caso a criança tome leite especial).
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA ESCOLA:
 1 lanterna.
 1 jogo de peças de encaixe (preferencialmente de madeira).
 1 bichinho de borracha (de floresta ou fazenda).
MATERIAIS QUE VÊM DIARIAMENTE NA BOLSA (evitar mochila com rodinhas, levando em
consideração o espaço de que dispomos para acomodá-las):
 1 par de calçados.
 Roupa para as necessidades de troca (pelo menos, 2 conjuntos).
 Agenda.

OBSERVAÇÕES:
 Todos os pertences da criança deverão estar bem identificados com o nome
bordado ou com caneta de tecido.

LISTA DE MATERIAL – 2018
1 – 2 anos

MATERIAIS DE USO CONTÍNUO (devem ser repostos quando necessário):
 Fraldas descartáveis.
 Pomada de prevenção de assaduras.
 1 protetor solar.
 1 repelente.
 1 copinho com tampa para água.
 Sobrelençol, edredom ou cobertor, travesseiro e lençol com elástico.
 Toalha de banho.
 Escova de dente e creme dental.
 Lenços umedecidos.
 2 embalagens de sabonete líquido.
 Boné ou chapéu.
 5 babeiros.
 1 lata de leite (caso a criança tome leite especial).
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA ESCOLA (de uso coletivo):
 1 livro de histórias.
 1 lanterna.
 1 bichinho de borracha (fazendinha e floresta de tamanho médio).
 1 massinha de modelar SOFT em pote.
 1 caixa de giz super SOFT Mega Gel.
 Aquarela em esponja.
 Botões, zipers, restos de fitas coloridas e velcro.
 2 lixas grossas.
 “Faz-de-conta” (chapéus, fantasias, teclados, telefones, máquinas fotográficas).
MATERIAIS QUE VÊM DIARIAMENTE NA BOLSA (evitar mochila de rodinhas, levando em
consideração o espaço de que dispomos para acomodá-las):
 1 par de calçados.
 Roupa para as necessidades de troca (pelo menos, 2 conjuntos).
 Agenda.

OBSERVAÇÕES:
 Todos os pertences da criança deverão estar bem identificados com o nome
bordado ou com caneta de tecido.

