Lista de Material 2021 – Minimaternal
Identificar com nome da criança todo material de uso pessoal:

-1 copo com tampa
-1 pasta com elástico tamanho duplo ofício
-1 pasta aba e elástico ½ ofício
-1 avental plástico com manga comprida para pintura
-1 caixa organizadora Sanremo ref. 955
- 1 caixa organizadora sanremo ref. 950
-1 escova dental com protetor de cerdas (Sugestão: Oral B Stages ou Colgate Smiles)
-1 toalha de mão (com alça e nome)
-1 pacote de lenços umedecidos
-1 pacote de fraldas descartáveis
-1 pomada para as trocas
-1 antitérmico usado pela criança (mesmo da prescrição médica)
-1 babeiro de silicone com aba
- 1 nécessaire para material de escovação de dentes

Material de uso comum:
- 1 tubo de cola branca 110g (Sugestão: tenaz)
- 3 lixas finas para desenho
- 1 folha de EVA
- 1 papel crepom
-1 pacote de pelotine colorido
- 1 pote de têmpera 250ml
- 1 tubo de cola brilho
- 1 caixa de cola colorida
- 1 pacote de balões coloridos nº 9 São Roque
- 50 folhas A3 180g/m²
- 1 pacote de colorset A4 (a partir do 120g/m²)
- 1 cesto plástico colorido GG 14 litros 9sugestão: Ordene)
-1 rolo de fita papel crespa larga, marrom (Sugestão: 3M)
- 1 balde de praia com pá
- 1 foto 3x4 para atividade
- 1 foto 10 x 15
- 1 pote de tinta de tecido
- 1 rolinho de pintura
- 1 caixa de massa de modelar 12 cores (Sugestão: Acrilex Soft)
- 1 livro de história (será especificado pela professora)
- 1 brinquedo pedagógico adequado para faixa etária, com selo do INMETRO (serão enviadas
sugestões)

Material de higiene e farmácia

- 4 rolos de papel higiênico macio para nariz
- 1 sabonete líquido 500 ml
- 1 caixa de band-aid

