COLÉGIO METODISTA PIRACICABANO

NÍVEL 1 (BERÇÁRIO) – EDUCAÇÃO INFANTIL
LISTA DE MATERIAL – 2017

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

Diariamente a criança deverá trazer 1 mochila
preferencialmente de rodinhas com:
 01 babador
 01 chupeta com porta chupeta (se usar)
 02 roupas reservas (nome em todas as peças)
 01 calçado reserva
 01 agasalho (nome em todas as peças)
 01 sacola plástica impermeável com nome para
roupas sujas
Materiais:
01 tapete macio para sentar-se (antiderrapante) 40x60 cm
01 bloco canson branco A3 (20 folhas)
100 folhas de papel creative paper fluorescente
50 folhas de papel sulfite 40
50 folhas de papel sulfite colorida (a sua escolha)
01 brinquedo pedagógico (resistente e adequado para a















Leite (de acordo com o consumo diário de cada criança)
02 copos de bico com alça
01 creme para assadura (se usar)
01 mamadeira grande para leite
01 pacote de fraldas
01 pote de lenço umedecido grande
01 sabonete com saboneteira
01 xampu
01 condicionador e/ou creme de pentear (se usar)
02 caixas de lenço de papel com 75 unidades
01 escova de cabelo ou pente
01 Repelente infantil
01 caixa plástica com nome
Medidas Externas: 40,8 x 29,0 x 12,8 cm
Volume: 11 litros

idade)

01 caixa de giz de cera (meu 1º giz)
01 esponja (para pintura)
01 rolo de fita crepe
01 livro de história adequado à faixa etária (de preferência
com capa e páginas duras)

01 pote de massinha de modelar de 500g
01 tubo de cola bastão 20grs
01 pincel brocha 835 nº 02
01 pincel rolinho
01 foto 10x15 da criança
01 foto 10x15 da família;
01 tinta para pintura a dedo (30ml)
01 rolo de fita tartan transparente
50 palitos de sorvete
01 pasta polionda 28 cm x 38 cm x 0,5 cm (com alça)
01 camiseta de adulto (usada) para oficina de pintura

Itens que deverão ser enviados às 2ªs feiras e serão
devolvidos às 6ªs feiras, bolsa e/ou sacola:
Os mesmos deverão conter nome, sobrenome e sala do
aluno(a).
 01 jogo de roupa de cama infantil: lençol, sobre-lençol,
 01 fronha (0,50 cm x 0,70 cm)
 01 coberta (uso no inverno)
 01 toalha de banho

Os materiais deverão ser entregues na Coordenação da Educação Infantil no período de 09 a 20/01/2017, das 09h às
11h30 e das 13h às 17h, quando serão conferidos na presença do responsável pelo(a) aluno(a).
OBSERVAÇÕES
1 - É obrigatória a identificação dos materiais individuais entregues e de bolsa.
2 - No decorrer do ano letivo, poderá haver eventuais despesas com material pedagógico e ou necessidade de reposição
de itens.

