
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
MATERNAL I 

 

REUNIÃO DE PAIS/ONLINE 
01 de fevereiro de 2021 
Matutino:  07h30 às 9h 

Vespertino: 13h às 14h30 
 

INÍCIO DAS AULAS 
02 de fevereiro de 2021 

 

 

MATERIAIS DE USO PESSOAL: 

 01 avental.  

 01 lençol pequeno (com nome).  

 01 uniforme extra.  

 Fraldas e lenços umedecidos (caso a criança 
faça uso).  

 01 toalha de banho (bordada com o nome da 
criança).  

 01 toalha de mão (bordada com o nome da 
criança).  

 01 bolsinha (com creme dental, escova de dente 
e sabonete líquido.)  

 01 bolsinha contendo lápis de cor Jumbo. 

 01 caneca com nome gravado.  

 01 pasta catálogo A3, com 30 plásticos. 

 20 plásticos A3 ( para pasta catálogo). 

 01 Livro de literatura infantil, de acordo com a 
faixa etária. Encapado com plástico 
transparente. 

 01 fantoche. 

 02 brinquedos para uso individual. 

    

UNIFORMEo p 

aradidáticos serão divulgados no in 0 

 Camisa com manga curta (unissex)  

 Camisa sem manga (unissex) 

 Camisa com manga longa (unissex) 

 Bermuda suplex (feminino) 

 Bermuda tactel (masculino) 

 Bermuda moleton (masculino)  

 Bermuda tactel com bolso cargo (masculino) 

 Short-saia tactel (feminino) 

 Calça tradicional de brim (unissex)  

 Calça tactel (unissex) 

 Calça corsário suplex (feminino)  

 Calça reta suplex (feminino)  

 Jaqueta tactel ou moleton azul-marinho (unissex) 

 Blusão de Moletom (unissex) 

 Jaleco branco de manga comprida de algodão 

 Vestido malha (feminino) 

 Tênis teremos aulas de 7h10 
até11h50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICO 
 

Os livros paradidáticos trimestrais serão  

divulgados para compra, posteriormente. 

SUGESTÕES DE LIVRARIAS  
 

 PAPELARIA RAINHA - Rua Sete de Setem-
bro, 463 - Centro  

 PAPELARIA MARQUEZINHA - Av. Jerônimo 
Monteiro, 60 - Centro BLISS  

 PAPELARIA, LIVRARIA E PRESENTES - 

Avenida Sérgio Cardoso, 1023 - Gara-
nhuns  

LISTA DE MATERIAIS 2021 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
Todo material deverá ser encapado e                             
etiquetado com o nome do aluno.  

MALHARIAS 

Loucic (Shopping Praia da Costa—3340-6468) 
 

Kazza (Av. Luciano das Neves, 665– 3063-


