LISTA DE MATERIAL – 2020

BRINQUEDOTECA
Educação Infantil







1 pacote de folha de desenho A4
1 pacote de folha colorida
1 folha de papel celofane (qualquer cor)
2 pacotes de massa para modelar soft
1 cola branca (de boa qualidade)
1 pincel de pintor (qualquer tamanho do tipo de pintar parede)
1 borrifador
2 potes de tinta 250ml de qualquer cor
1 livro de história infantil (capa dura) adequado à sua idade
2 anilinas comestíveis, de qualquer cor
Botões, fitas, rendas, elástico e diferentes retalhos de tecido, tule e outros materiais de
aviamento
1 carrinho pequeno de ferro
1 bicho de plástico (de fazendinha ou dinossauro)
1 brinquedo adequado à idade (sugerimos carros grandes, tratores, caminhões e bonecas
conforme o gosto da criança)
Material para casinha: panelas, peneiras, potes e louças (aquelas que não estejam em uso
em casa e que não representem risco de ferimento)
1 colher grande ou pequena de madeira
1 colher de sorvete ou funil, borrifador ou bisnaga de sabonete líquido.
Infantil 1 e 2: 2 pacotes de lenços umedecidos
Infantil 3 e 4: 1 caneta permanente (qualquer cor)
1 jogo adequado a idade (memória, quebra cabeça, dominó, etc.)





MATERIAL PARA PERMANECER NA MOCHILA:
1 garrafa de água (a mesma que é usada no turno curricular)
1 repelente
1 protetor solar






MATERIAL DE REPOSIÇÃO SEMANAL:
1 lençol com elástico para cama 130x78
1 travesseiro
1 cobertor adequado à temperatura
1 kit de higiene: escova e creme dental dentro de um estojo identificado

















Observações:
 Todos os materiais que permanecem na escola ao longo da semana devem vir com
identificação bem aparente e dentro de uma sacola que possa ser dobrada para facilitar sua
acomodação no espaço adequado, na Brinquedoteca.

 O material de reposição semanal / ou higienização será enviado para casa na sexta-feira e
deverá retornar à escola na segunda-feira.

