LISTA DE MATERIAL

2019
UNIDADE BAURU

TURMA: BERÇÁRIO (MEIO PERÍODO)
USO COLETIVO
 Brinquedo: Encaixe, formas e cores (0 a 2 anos)
 Livro Toque e sinta. Editora Ciranda Cultural
Outros materiais
 02 folhas de papel kraft (papel tecido)
 01 folha de papel cartão vermelha
 06 botões 4 furos azuis (1cm, 2cm, 3cm, sendo 2 de cada tamanho)
 0,30 x 1,40 m de feltro branco
 01 tubo grande de cola branca 110g (sugestão de marca: Tenaz)
 02 potes de tinta guache 250 ml (branca e bege -sugestão de marca: Acrilex)
 02 placas de EVA (bege)
 1 rolo de fita crepe 50m (sugestão de marca: 3M ou Aldebras)
 1 rolo de papel crepom zebra (sugestão de marca: Novaprint)
 01 bolinha de ping pong
 01 pasta fina transparente com elástico
 01 tela para pintura (20 x 30 cm)
 01 camisetão para atividade de pintura (pode ser uma camiseta do papai ou mamãe)
 1 pasta polionda A3 com alça
 1 caixa de lenço de papel
USO PESSOAL
Ficar na Escola:
 01 pote de lenços umedecidos
 01 pomada para assadura
 01 pacote de fraldas descartáveis (para emergência)
 01 xampu infantil
 01 saboneteira
 01 sabonete
OBSERVAÇÕES:
 01 pente ou escova de cabelo
 Todo
material
deverá
vir
etiquetado,
 01 caixa de Cotonetes
identificando o nome e série do aluno e entregue
 01 prato plástico
na secretaria da Educação Infantil até
 01 travesseiro com nome
07/01/2019.
 01 toalha de banho (reserva)
 Os brinquedos desta lista serão de uso coletivo e
permanecerão no Colégio.
Diário (enviar na mochila):
 01 colher para refeição de metal
 01 copo com furinhos na tampa (para bebê)
 01 mamadeira e a medida de leite separada para o preparo
 Fralda descartável (2 unidades)
 Trocas de roupas (3 conjuntos de roupas, 2 pares de meias antiderrapantes, 1 par de tênis
ou sandálias)
 01 toalha de banho
 01 sacola ou saco plástico para roupa suja
Semanal: 01 jogo completo de lençol infantil (identificado com nome do aluno)

