
                       Lista   de   Material   2020   -    Minimaternal  
 

Caso  o(a)  aluno(a)  já  tenha,  de  anos  anteriores,  algo  do  material  abaixo  solicitado,  poderá               
reutilizá-lo:   

1   Mochila   para   transporte   de   material    (evitar   mochilas   pequenas,   de   preferência   com   carrinho)  
1   Lancheira   com   toalhinha   ou   guardanapo   de   pano    (trocar   todos   os   dias)  
1   Pasta   A4   fina   de   plástico   azul   com   ferragem   e   5   saquinhos   plásticos   
1   Caixa   de   gizão   de   cera   grande   triangular  
1   Caixa   de   canetas   hidrocor   12   cores     Jumbo   Lavável  
1   Pasta   polionda   A4   amarela   
1   Pincel   escolar   nº   20  
1   Rolinho   de   pintura   5   cm   com   cabo   de   metal   
1   Bloco   de   desenho   A3   sem   margem   gramatura   180   com   20   folhas  
2   Tubos   de   cola   bastão   40   gramas     (sugerimos   Pritt   ou   Acrilex)  
1  Camiseta  de  adulto  para  as  atividades  artísticas (pode  ser  usada). Customizar  para  que  o  aluno                 
reconheça   sua   camiseta.  
1   Foto   10x15   (horizontal)   do   rosto   da   criança  
1   Revista   para   recorte  
 

OBS.:   Os   Livros   do   Projeto   de   Leitura   serão   solicitados   após   o   início   das   aulas.  
 
Kit   de   Higiene   para   ficar   no   Colégio:  
2   Pacotes   de   lenços   umedecidos    (a   reposição   será   solicitada   via   agenda   quando   necessário)  
1  Pacote  de  fraldas (com  nome  em  cada  fralda,  a  reposição  será  solicitada  via  agenda  quando                 
necessário)  
1   Bisnaga   de   pomada   para   assadura    (com   o   nome   da   criança)  
1   travesseiro   ou   almofada    (identificado   com   o   nome   da   criança)   
 
Kit   de   Higiene   para   ficar   na   mochila:  
Estojo  de  higiene  e  1  toalha  fornecidos  pelo  Colégio (completar  com  a  escova,  creme  dental  e                 
copo   plástico.   A   troca   de   toalhas   e   a   manutenção   do   mesmo   deverá   ocorrer   diariamente).   
 
Material   que   permanecerá   na   mochila:   
Agenda    (fornecida   pelo   Colégio).  
Trocas  de  roupa :  2  trocas  de  roupa,  não  necessariamente  uniforme;  2  cuecas  ou  calcinhas;  2  pares                 
de   meia;   1   tênis   ou   similar   -     identificadas   com   o   nome   e   sobrenome   da   criança.  
 
Colocar  o  nome  do(a)  aluno(a)  em  todo  material  (inclusive  no  material  de  higiene  e  giz  de                 
cera).  Se  o  material  solicitado  for  insuficiente,  solicitaremos  sua  complementação  no  decorrer  do              
ano   letivo.  
 

IMPORTANTE:   entregar   todo   o   material   do(a)   aluno(a)   no   1º   DIA   DE   AULA.  
 
 
 
 


