LISTA DE MATERIAL 2019
PRÉ- MATERNAL – EDUCAÇÃO INFANTIL

Quantidade
1

Material
Um organizador de plástico (tamanho suficiente para colocar
fraldas, lenços umedecidos, pomada, pente ou escova).
Medidas
aproximadas:
(Largura x Comprimento x Altura)
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Almofada com capa
Avental de plástico para pintura, de mangas longas
Pente ou escova de cabelo
Pasta (maleta) polipropileno com elástico (1,5 cm de espessura,
tamanho A3 – 50x35cm)
Pacote de fraldas descartáveis (será solicitado sempre que
necessário)
Pomada para assadura (será solicitado sempre que necessário)
Pacote de lenços umedecidos (será solicitado sempre que
necessário)
Foto 3x4
Foto 13x10
Foto da Família
Pincel n° 16
Rolos de papel toalha
Caixas de lenço de papel
Saco plástico 2 litros
Folhas brancas A3
Folhas coloridas A3
Folhas brancas A4 140g
Folhas de ofício brancas A4
Bloco colorido criativo 8 cores (120g) 32 folhas
Folhas de EVA coloridas A3
Papel crepom
P Cola 110g (Sugestão: Tenaz)
L Cola colorida
Meu 1° giz
Lixas grossas
Massinha de modelar 12 cores ( Sugestão: Acrilex SOFT)
Palitos de picolé
Algodão
Pote de tinta têmpera 250ml
Tinta para pintura de dedo
Rolinho para pintura
Sacos plásticos transparentes com furo tamanho A4
Conjunto de balde para areia (com pá)
Brinquedo para deixar na sala ( boneca, móveis de boneca, carrinho
de boneca, animais de plástico grande, carrinhos pequenos,
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alimentos de plástico, conjunto de panelinhas, bola, bonecos e
ferramentas.
Livro de história (conforme a lista na secretaria)
Jogo de Encaixe (conforme a lista na secretaria)
Instrumento musical de brinquedo para deixar na sala ( violão,
tambor, piano, chocalho, etc.).

Materiais que deverão ser enviados na mochila desde o primeiro dia de
aula.
1
Mochila escolar com tamanho suficiente para a lancheira, peças de
roupas, agenda, toalha e brinquedo de sexta-feira (com nome).
1
Peças de roupas (completa) armazenadas em uma sacola (com
nome).
1
Lancheira térmica (com nome).
1
Guardanapo de uso diário para lanche ( com nome).
1
Toalha para higiene com alça deverá vir na segunda-feira e voltar
na sexta-feira (com nome).
1
Toalha de banho (com nome).
1
Copo com bico para água (deverá vir na segunda-feira e voltar na
sexta-feira) com nome.
1
Agenda 2019 (uma página por dia) com nome.
Observações importantes:
1- Os materiais deverão ser entregues à professora (em uma sacola
grande) na reunião de entrevista, agendada na secretaria antes do início
das aulas;
2- Todo material deve estar devidamente identificado;
3- No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados materiais extras, de
acordo com os projetos desenvolvidos;
4- O uso do uniforme é obrigatório no Colégio Batista;
5- Sugerimos algumas marcas por serem mais resistentes e duráveis para
o manuseio diário das crianças.

Dia da entrevista com a Professora:___________________________________

