
 LISTA DE MATERIAIS EDUCAÇÃO 
 INFANTIL -  Materna� III  – 2023 

 ------------------------------------------------------------ 
 Todo o material da criança deverá ser identificado com o seu nome completo e entregue para a 

 professora no  dia 13/02/2023  , na primeira  Reunião  de Pais  . 

 ●  50 folhas - sulfite 60 
 ●  01 blocos de desenho A3 
 ●  01 bloco de desenho A3 colorido 
 ●  01 blocos de folha A4 colorida 
 ●  01 pasta tamanho A3 (maleta) 
 ●  01 tubo de cola glitter 
 ●  01 tubo de cola colorida 
 ●  02 tubos de cola branca 110g 
 ●  01  tesoura  pequena  sem  ponta 

 (para recorte) 
 ●  02  potes  grandes  de  massa  de 

 modelar- base amido 
 ●  01 pincel chato n° 16 
 ●  01  rolo  de  espuma  para  pintura 

 escolar 
 ●  01  jogo  de  caneta  de 

 retroprojetor  ponta  média  (6 
 cores) 

 ●  01  caixa  de  giz  de  cera  triangular 
 (curto - bastão grosso) 

 ●  01 estojo com duas divisórias 
 ●  01  jogo  de  caneta  hidrocor  jumbo 

 (12 cores) 
 ●  01 caixa de lápis de cor jumbo 
 ●  01 camiseta para as atividades com 

 tinta (tamanho P de adulto, com 
 manga longa/ pode ser usada) 

 ●  01  pacote  de  balões  coloridos  (20 
 unidades) 

 ●  01  boneca  tamanho  médio  e/ou 
 carrinho tamanho médio 

 ●  01  jogo  pedagógico  de  acordo  com  a 
 faixa etária 

 ●  01  tapete  emborrachado 
 (aproximadamente 50 x 38 cm) 

 ●  01 refil de cola quente 
 ●  01 bola plástica (pequena) 
 ●  01 tubo de bolha de sabão 
 ●  01 bambolê 
 ●  01 pacote de prendedores de madeira 
 ●  01 lupa 
 ●  25  unidades  de  pompons  coloridos  de 

 20mm 
 ●  03 metros de fitilho (fita mimosa) 
 ●  02 caixas de lenços de papel 
 ●  01 pacote de lenço umedecido 
 ●  01 foto da criança 13x18 (atual) 
 ●  01 foto 3x4 da criança 

 Diariamente a criança deverá trazer em sua mochila: 

 ➔  01 guardanapo de tecido para o lanche 
 ➔  01 garrafa identificada com água 



 ➔  01 muda de roupa completa (uniforme) 
 ➔  01 sacola plástica para armazenar as roupas sujas 

 Obs. A criança que faz uso de fraldas deverá trazer também: fraldas 
 descartáveis, pomada e lenços umedecidos. 

 Na primeira Reunião de Pais –  13/02/2023  - serão solicitados  os seguintes 
 itens: 

 ✔  01 livro de literatura infantil – Projeto de Leitura  Rede Notre Dame 

 ✔  01 caixa organizadora (a professora informará as  medidas específicas) 

 ✔  01 tinta guache (250 ml) - para divisão das cores 

 Orientações importantes: 
 ✔  Durante  o  ano,  serão  solicitados  (com  antecedência/via  bilhete),  alimentos 

 para  práticas  culinárias,  objetos  (embalagens,  imagens,  etc.)  e  taxas  para 

 eventuais Passeios de Estudo a fim de complementar as práticas pedagógicas. 

 ✔  Caso  seja  necessário,  os  familiares  serão  comunicados  para  repor  os 

 materiais  e,  ao  final  do  Ano  Letivo,  os  materiais  que  estiverem  devidamente 

 nomeados, serão devolvidos. 

 ✔  O  uso  do  UNIFORME  é  obrigatório  para  todos  os  dias  de  aula  e  atividades 

 extraclasse. 

 O Bazar oportuniza a compra do uniforme escolar. Os produtos estão 
 disponíveis para consulta no 

 endereço:     https://bazarpassofundo.wshopon.com.br/  ou através do WhatsApp: 
 (54) 98404-8248. 

https://bazarpassofundo.wshopon.com.br/

