
01 foto  da criança 10x15

01 livro pedagógico de acordo com a faixa etária (pode ser usado, em bom estado)

01 baldinho de areia com pá (uso individual)

1 resma de papel A4

100 folhas de sulfite colorido

01 bloco de Papel Criativo

02 folhas (cartolina branca e microondulado) cada

02 folhas de EVA com glitter

01 folha EVA nas cores (marrom, azul claro, verde claro, branco e salmão) cada

01 cola colorida plástica 6 cores (uso individual) 

01 pote de tinta guache 250g com tampa amarela (amarela, branca e salmão) cada 

02 potes de massa para modelar 

01 rolinho para pintura 4 cm (uso individual)

01 meu 1˚ giz de cera (uso individual)

01 camiseta grande para pintura (usada para uso individual)

1 m de juta

1 m de TNT

01 tubo de cola branca (grande)

01 durex colorido (Preto, Branco, Azul, Vermelho, Amarelo) cada

02 fitas crepes 19x50m

05 envelopes A3 - pardo 

02 cartelas de adesivo

Materiais a serem entregues nos dias 17 e 18 de janeiro

LISTA DE MATERIAIS
2022

MINIMATERNAL

Materiais a serem entregues no 1º dia de aula e que permanecerão na escola

 01 bucha para banho

 01 sabonete líquido com dosador

 01 xampu e condicionador

 03 caixas de lenços de papel (uso individual)

 01 caixa de luvas de procedimento descartáveis ( 100 unidades) pediremos mais de acordo com a necessidade

Creme dental

Escova dental  



Agenda ( A escola encaminhará no 1o. dia de aula)

02 trocas de calor

02 trocas de roupa de frio

01 par de meias

01 par de sapatos

06 fraldas diariamente ( se necessário)

01 pacote de algodão ou lenços umedecidos ( para os que usam fraldas)

01 pomada para assaduras ( para os que usam fraldas)

01 toalha para banho

01 escova ou pente de cabelo

01 chupeta com tampa protetora ( se necessário)

01 mamadeira para o leite

01 copo para água 

01 soro fisiológico ( se necessário)

01 kit medicamento (termômetro, antitérmico, repelente)

01 pote com medidores (para leite) ou enviar o leite pronto na mamadeira

01 rolo de saco plástico para armazenamento de roupas trocadas (pediremos mais de acordo com a

necessidade)

Enviar todos os materiais com nome;
Os materiais de higiene pessoal serão solicitados conforme a necessidade, para a reposição;
A agenda deverá permanecer na mochila diariamente

escolaprimeirospassos.com.br

Materiais que devem permanecer na bolsa diariamente
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Mamãe se tiver em casa alguma fantasia que não é mais usada e puder trazer
para a escola, será importante, pois estará enriquecendo nosso cantinho de

brinquedos dramáticos.


