LISTA DE MATERIAL 2019
Unidade Perdizes

MATERNAL II
MATERIAIS DE USO PESSOAL (deve vir diariamente na mochila)







1 Estojo com escova e pasta de dente
1 pacote de lenço umedecido
Trocas de roupas: 2 conjuntos (1 de frio e 1 de calor), 2 pares de meias e 1 tênis ou sandália extra
1 garrafinha ou copo para água (enviado semanalmente)
Agenda do Colégio Batista Baby (uso obrigatório)
1 saco com forro de plástico para roupa suja

MATERIAL DE USO PESSOAL (deve permanecer na escola)



2 Caixas de lenços de papel com 100 unidades (uso coletivo)
Talheres e potinho para fruta

Obs.: a escola informará com antecedência quando for necessária a reposição dos itens acima.

MATERIAL PEDAGÓGICO (para uso individual do aluno)




















1 caixa plástica organizadora transparente, tamanho: comprimento 28 a 30cm, largura 16 a 18 cm,
altura 10 cm
1 pasta polionda A3 com alça
1 pasta plástica tamanho A4, com elástico e identificada com nome
1 jogo de canetas hidrográficas FABER CASTELL jumbo (12 cores)
1 cola PRITT 40g
2 tubos de cola líquida PRITT 110g
1 caixa de lápis de cor FABER CASTELL jumbo (12 cores)
3 potes de massa ACRILEX – SOFT 150g (colorida)
1 brocha nº 00 - TIGRE
1 pincel TIGRE nº 14 (cabo grande, cerdas achatadas)
1 rolinho para pintura (espuma 5cm comprimento)
1 camiseta para atividade de pintura (pode ser a camiseta do papai ou da mamãe)
1 caixa de pintura a dedo (12 cores)
1 caixa de tinta guache neon ACRILEX (6 cores)
1 Revista para recorte (GLOBO RURAL, CLAÚDIA, National Geographic)
2 gibis (Mônica, Cascão, Cebolinha ou Magali)
5 jornais de supermercado
1 caixa de cola com glitter ACRILEX (6 cores)
1 Foto da criança sozinha e da família (atualizada), tamanho 10x 15

LUDICIDADE


1 jogo pedagógico adequado para a idade
Sugestões: memória, quebra-cabeça, dominó das frutas, esquema corporal, pescaria em madeira ou tecido,
kit saúde e higiene em madeira, torre serial.

1 LIVRO PARADIDÁTICO – ESCOLHER UM DOS TEMAS ABAIXO:



Cores secundárias, formas geométricas, animais aquáticos, selvagens, mamíferos.
Vogais e numerais de 1 a 10.

Importante: todos os objetos deverão estar identificados com nome da criança.

