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

Baby I - Lista de Material
1 LIVRO paradidático com histórias infantis tecido ou emborrachado
1 LIVRO paradidático com histórias infantis de acordo a faixa etária
Brinquedo pedagógico
(Os 2 livros deverão permanecer na escola).

MATERIAIS DE USO COLETIVO– (Colocar nome e turma)
1
2
3
1
2
1
3
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2
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Caneta Retro Projetor (faber castell)
Cola bastão grande
E.V.A (vermelho, branco e verde)
Pacote de folhas de papel sulfite A4 (Branco) 100 unidades CHAMEQUINHO
Pacote de papel Lumi Paper (Colorido)
Pasta Catálogo com 50 sacos plásticos.
Refis de Cola Quente (fino)
Tela de Pintura 20x30
Refis de cola quente (fino)
Pacotes de Bexigas - São Roque nº 9 ( Vermelho/Branco)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL– (Colocar nome e turma)
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Mochila
Meia- antiderrapante (Manter sempre na mochila)
Troca de roupa inverno e verão
Lancheira (para os alunos que trazem lanchinho)
Babador para as refeições (manter sempre 1 na lancheira)
Copo com bico antivazamento (água)
Mamadeiras: 1- suco e 1- leite
Potes dosadores 1- leite e 1- mistura do leite.

MATERIAL PESSOAL DE REPOSIÇÃO CONTÍNUA– (Colocar nome e turma)
Banhos e trocas
1
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Nécessaire transparente com nome da criança
Sabonete líquido
Shampoo infantil
Condicionador infantil
Escova de dente infantil - para crianças com mais de 04 dentes
Tubo de creme dental - para crianças com 04 dentinhos ou mais
Toalha de banho com nome bordado (levar para escola na segunda e será
devolvido na sexta)
Tubo de pomada para assadura
Pacote de fraldas descartáveis - com nome e data
Pacote de lenço umedecido
Escova / Pente para cabelos
Colônia
Caixa de lencinho de papel para nariz
Saco plástico de 10 lts para roupa suja

Soninho: 1 Lençol, Cobertor, Travesseiro, Fronha com nome (levar para escola na
segunda e será devolvida na sexta feira.)
Leite: 2 Mamadeiras: 1- suco e 1- leite. Leite e mistura para leite, enviar em 02 potes
dosadores, separadamente. (serão devolvidos todos os dias para esterilização e
reposição em casa).
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)

