
 
                              

 

 

                            ESA Escola Infantil 
 

Rua: Central, 136 – Jd. Santo Eduardo – Embu – Fone: 4149-4763 /2865-2088 
         

Maternal I – Lista de Material  
 

1 Brinquedo pedagógico 
(permanecer na escola). 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO – (Colocar nome e turma) 

1             Caneta Retro Projetor (faber castell) 
3             Cola  bastão (grande) 
2             Cola branca líquida tenaz 
3             Caixa  de massa de modelar Uti Guti 140g ( cores variadas) 
5             E.V.A cores variadas 
4             Pacote de folhas de sulfite A4 100 unidades (BRANCO) CHAMEQUINHO 
2 Pacote de papel Lumi Paper (colorida)  
2 Pacote de prendedor de madeira 
1 pacotinho com olhinhos móveis 
2 Papel crepom cor opcional 
1 Papel Laminado cor opcional 
4 Refis de cola quente (FINO) 
2             Pacotes de Bexigas - São Roque nº 9 (Azul/Rosa) 
 
 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL– (Colocar nome e turma) 
1             Mochila 
1 Estojo para lápis com 2 zíperes 
1             Avental emborrachado 
2 Caixa de lápis de cor (Grosso). 
1 Caixa de GIZÃO de cera 12 cores - GROSSO (faber castell) 
2 Caderno de desenho grande 50 fls (AZUL)  
1 Pasta polionda 4 cm (AZUL) 
1 Pasta Catálogo com 100 saquinhos 
1 Tesoura infantil sem ponta (Tramontina) 
1 Lancheira 
1 Toalhinha para forrar a mesa  
1  Garrafinha (água).  
2 Copos anti vazamento: 1- suco e 1- leite 
2 Potes dosadores 1- leite e 1- mistura do leite. Ou 2 litros por semana de acordo a 
preferência da criança.  (serão devolvidos todos os dias para esterilização e reposição em casa).  

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL DE REPOSIÇÃO CONTÍNUA– (Colocar nome e turma) 

Banhos e trocas:  
1 Nécessaire transparente com nome da criança 
1 Sabonete líquido  
1 Shampoo infantil 
1 Condicionador infantil   
1               Toalha de banho com nome bordado (levar para escola na segunda e será devolvido 

na sexta). (APENAS PARA ALUNOS FRALDINHAS).  
1 Pomada para assadura 
1 Fraldas descartáveis com nome e data - enviar por semana. 
1 Pacote de lenço umedecido 
1 Escova / Pente para cabelos   
1 Colônia 
1 Caixa de lencinho de papel para nariz 
1              Saco plástico de 10lts para roupa suja 
 Troca de roupa inverno e verão 
 
Escovação: Nécessaire transparente com nome da criança, Escova de dente infantil, Tubo de 
creme dental infantil, Toalha de rosto com nome bordado (devendo ser trocada quando 
necessário). 
 
Soninho Crianças do Integral: Lençol, Cobertor, Travesseiro  e Fronha com nome (levar para 
escola toda segunda e será devolvida toda sexta).  
 

Emergência: Remédio de febre para ficar na escola. 

OBSERVAÇÕES: Todos os itens citados acima serão solicitados no decorrer do ano 
conforme necessidade via agenda.  Identificar Uniformes e Materiais dos alunos 
com nome e turma.  Não sendo responsabilidade da Escola. 

 
Pedimos para manter os mesmos pertences para facilitar a identificação. 

   

     Todo MATERIAL DE USO COLETIVO deverá  ser entregue entre os dias 20 e 24 de Janeiro. 
 

"Não se pode falar de educação sem amor". 
(Paulo Freire) 

 
 
 
 
 


