LISTA DE MATERIAL 2019
Unidade Perdizes

MINIMATERNAL
MATERIAIS DE USO PESSOAL (deve vir diariamente na mochila)





1 Nécessaire com lenço umedecido, pomada para assadura e 5 fraldas
Trocas de roupas: 4 conjuntos (2 de inverno e 2 de verão), 2 pares de meias e 1 par de meias
antiderrapantes
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
1 Sabonete líquido (cabeça aos pés)
1 Toalha de banho com nome bordado
1 Estojo com escova e pasta de dente
1 Babador de Silicone (Preferencialmente o Flexível de silicone com reservatório)
1 Garrafa plástica com bico emborrachado (para água)
1 kit de talheres e potinho para fruta
1 Copo de transição (para leite)
1 Lata de leite / fórmula infantil - será armazenada no lactário da escola e deve ser identificada com o
nome da criança (*lembramos que a lata depois de aberta tem validade de 30 dias)
1 Saquinho de tecido à venda no Setor de Uniformes do CBB

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
2 Caixa de pintura a dedo
1 Pote de tinta guache 500ml cores primárias (Azul, amarelo e vermelho)
1 caixa de tinta plasticor
1 Caixa com 6 cores “Meu 1°giz” – Acrilex
3 Potes Grande de massa para modelar Acrilex (coloridas)
1 Cola Líquida Grande- 35g
1 Pincel broxa redondo nº 6
1 Camiseta para atividade de pintura (pode ser a camiseta do papai ou da mamãe)
1 Pasta polionda A3 com alça
1 Revista (GLOBO RURAL, PAIS E FILHOS, CRESCER, National Geographic)
1 foto da criança sozinha (atualizada), tamanho 10x 15
1 foto da criança com a família (atualizada)

LUDICIDADE



1 Instrumento Musical para brincar (pandeiro, violinha, chocalho)
Saquinho de tecido à venda no Setor de Uniformes do CBB

1 LIVRO PARADIDÁTICO – ESCOLHER UM DOS TEMAS ABAIXO:


Cores primárias, formas geométricas, desfralde, animais domésticos, frutas, regras de convivência, família.

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

