LISTA DE MATERIAL 2020 (SUGESTÃO)
MATERNAL BABY
Agenda (caderno pequeno)
200 folhas sulfite A4
02 blocos (do tipo criativo) A4 32 folhas (235mm x 325mm)
01 tubo de cola líquida
02 colas em bastão
01 rolo de papel crepom (cor primária)
02 metro de contact transparente
01 tela para pintura tamanho 20 x 30
01 pote de tinta guache 250 ml (cor primária)
01 pote de massa de modelar cor primária (sugestão Faber
Castel)
01 folha de cartolina branca
06 folhas de EVA (cores: amarela, vermelha e azul) duas folhas
de cada
02 folhas de EVA com gliter
02 metros de TNT (cor primária)
01 brinquedo de encaixe
01 brinquedo de borracha
01 livro de histórias de plástico ou tecido
02 rolos de fita crepe

02 tubos de cola colorida lavável (cor primária)
01 tubo cola glitter
01 pacote de balão nº 9 (cor primária)
01 lixa (folha)
01 metro plástico bolha
01 rolo de plástico bobina picotado (para roupa suja)
01 bambolê
01 rolo de fitilho
01 bola
01 escova dental ou higienizador bucal de silicone com
porta escova
01 tubo de creme dental (se autorizado pelo dentista)
01 caixa de cotonetes
01 pacote de algodão bolinha
01 pacote de fralda descartável
01 pomada de prevenção de assadura

01 embalagem de lenço umedecido

01 caixa de lenço de papel
01 mamadeira (se utilizar)
01 copo com bico
01 alimento em pó lata e achocolatado (se a criança
fizer uso)
01 lençol
01 travesseiro com fronha
01 cobertor ou manta

01 sabonete com saboneteira
01 toalha de banho

01 caixa organizadora (plástico transparente para
os produtos de higiene) de 20 litros

01 caixa organizadora de 3 litros
Alguns materiais serão solicitados
novamente para reposição.
TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM
NOME E ANO ESCOLAR DO ALUNO

SEJA BEM - VINDO
LISTA DE MATERIAIS PARA O
MATERNAL BABY
ESSA LISTA FOI PENSADA NO
APRENDIZADO DO SEU FILHO (A).
SAUDAÇÕES, EQUIPE TOP GUN.
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