
 

                                  LISTA DE MATERIAL 2021 
                         INFANTIL 1 

 

  (Identificar o material com o nome completo e entregar na 
escola nos dias 15 ou 16 de janeiro de 2021) 

1 Pasta catálogo com 100 folhas 

1 Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária da criança de 

madeira ou plástico (alfabetização ou matemática) 

1 Estojo 

2 Revista para recorte ou pais e filhos) 

2 Livro de história infantil 

1 Caderno brochura grande, capa dura 96 folhas 

4 Escovas de dente com protetor 

1  Pasta fina com elástico 

1  Pincel para pintura nº 14 

 Uniforme identificado com o nome da criança 
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         LISTA DE MATERIAL 2021 

INFANTIL II 
 

 (Identificar o material com o nome completo e entregar na 

escola nos dias 15 ou 16 de janeiro de 2021) 

01 Pasta tipo catálogo com 100 folhas. 

01 Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária da criança 
de madeira ou de plástico 
(alfabetização ou matemática). 

02 Revista para recorte (crescer ou pais e filhos). 

01 Caderno brochura grande, capa dura 96 folhas. 

02 Livro de história infantil adequado à faixa etária da criança. 

04 Escova de dente com protetor 

 

01 Pasta fina com elástico 

01 Pincel para pintura nº 14 

01 Estojo 

 Uniforme identificado com o nome da criança 
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                                                          LISTA DE MATERIAL 2021 
MATERNAL I 

 (Identificar o material com o nome completo e entregar na 

escola nos dias 15 ou 16 de janeiro de 2021) 

01 Pasta tipo catálogo com 100 folhas; 

01 Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária da criança de 

madeira ou plástico. 

02 Revista para recorte (crescer ou pais e filhos). 

01 Caderno brochura grande, capa dura 96 folhas. 

   02 Livro de história infantil adequado à faixa etária da criança. 

04 Escova de dente com protetor. 

01 Foto da criança com a família tamanho 10x15 

01 Sabonete líquido da cabeça aos pés. 

01 Pasta fina com elástico 

 Uniforme identificado com o nome da criança 

 

DEVERÁ CONTER NA BOLSA TODOS OS DIAS: 

Fralda descartável; 01 Toalha de banho; 01 Muda de roupa; xampu e 

condicionador; chinelo de borracha. (Identificar com o nome da 

criança). 
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       LISTA DE MATERIAL 2021 
                     MATERNAL II 

  
(Identificar o material com o nome completo e entregar na 

escola nos dias 15 ou 16 de janeiro de 2021) 

1 Pasta catálogo com 100 folhas 

2 
Brinquedo pedagógico adequado à faixa etária da criança de 

madeira ou plástico 

01 Revista para recorte (crescer, pais e filhos) 

01 Caderno brochura grande, de capa dura 96 folhas 

04 Livro de história infantil adequado à faixa etária da criança 

04 Escova de dente com protetor 

01 Foto da criança com a família 

01 Sabonete líquido cabeça aos pés 

01 Pasta com elástico fina 

 Uniforme completo identificado com o nome da criança 
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             LISTA DE MATERIAL 2021 
                             BERÇÁRIO 

  
(Identificar o material com o nome completo e entregar na 

escola nos dias 15 ou 16 de janeiro de 2021) 

01 Pasta catálogo com 50 folhas para acomodar atividades. 

01 Foto da criança sozinha e uma com a família tamanho 10x15 

01 Pacote de fraldas descartáveis (para uso em situação de emergência). 

01 Brinquedo pedagógico (peças grandes e coloridas) apropriado para a faixa 

etária. 

01 Boneca de borracha ou carrinho de plástico inquebrável, que não solte as peças. 

02 Livro de história infantil adequado à faixa etária da criança. 

01 Organizador (recipiente de plástico) com tampa, contendo os materiais de 

higiene pessoal: 

04 Sabonete líquido. 

02 Pomada para assadura. 

01 Pente ou escova de cabelo. 

02 Xampu e Condicionador. 

04 Tubo de lenço umedecido. 

01 Dedeira ou escova de dente. 

01 Creme dental sem flúor- próprio para idade. 

01 Pacote de elástico (ou liga) para cabelo (meninas). 

 
                        

 

                      DEVERÁ CONTER NA BOLSA TODOS OS DIAS: 
Fralda descartável; 01 fralda de pano; 02 Mudas de roupas (identificar com o nome da criança); 01 

copo ou mamadeira para água; 01 Toalha de banho (identificar com o nome da 
criança). 

 

 


