LISTA DE MATERIAL ANUAL – 2018
BERÇÁRIO I

Material que ficará na Escola: (será solicitada reposição toda vez que acabar)
01
Caderno brochura capa dura 48 folhas
01
Pacote de fraldas descartáveis
01
Lenços umedecidos ou Pacote de algodão
01
Pomada para assaduras
06
Caixas de lenços de papel (100 unidades cada cx)
01
Sabonete líquido
01
Shampoo
01
Condicionador
01
Chupeta com protetor (ficará na Escola – caso use)
01
Rolo de sacos plásticos descartáveis
01
Caixa de cotonetes
01
Mamadeira para água
01
Mamadeira para suco
01
Mamadeira para leite
01
Lata de leite
Necessaire contendo:
01
Pente de cabelo
01
Escova de dente (para crianças que já fazem uso)
01
Creme dental (para crianças que já fazem uso)
01
Hirudoid
01
Remédio para febre (antitérmico)

Enviar para Escola diariamente:
- Babador
- Mínimo de três trocas de roupas
- Agenda escolar
- Chupeta (caso use)
- Calçados
- Toalha de banho

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA

Obs.: As mamadeiras deverão ser identificadas com caneta ou etiqueta que não apaguem
durante a higienização.

LISTA DE MATERIAL – 2018
BERÇÁRIO II

ITENS DE PAPELARIA
(Não entregar os papéis enrolados)
Caderno brochura capa dura 48 folhas
Papel sulfite branca A3 (Sugestão: Chamex)
Papel sulfite branca A4
Papel cartão (marrom e azul)
Papel de seda (amarelo / azul)
Papel dobradura (marrom /azul)
Papel laminado (amarelo e azul)
Papel color set (marrom /azul)
Papel crepom (azul, marrom)
Folha de EVA (marrom/ azul/ branco)
TNT (amarelo)
Cola liquida branca – 110g
Fita crepe
Gizão de cera 12 cores
Pacote de bexigas coloridas (sugestão são roque nº 9)
Pote de massa de modelar soft 500g (qualquer cor) e forminhas
Estojo de cola colorida (c/06)
Rolinho para pintura – 5cm
Lixa grossa (de parede)
DVD (virgem)
Tela para pintura 30X40cm
Tinta para tecido (verde / azul / rosa)
Caixa de plástico organizadora transparente (tamanho 20X30cm)
Papel Kraft

Materiais Exclusivos:
01
Balde e pá para brincar na areia
01
Avental para pintura (a venda na Liberty Uniformes)
01
Avental para culinária (a venda na Liberty Uniformes)
01
Pacote de pano multiuso
01
Livro de literatura infantil (será solicitado pela professora no início das aulas)
01
Revistas para picotes
01
Gibi
01
01

Copo para suco e água
Mamadeira para leite

QTD
01
100 folhas
300 folhas
02 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
04 de cada cor
4 metros
01
02
01
01
02
01
01
01
02
01
01 de cada cor
01
02

Material que ficará na Escola:
Necessaire contendo:
01
Pente de cabelo
01
Escova de dente (para crianças que já fazem uso)
01
Creme dental (para crianças que já fazem uso)
01
Hirudoid
01
Remédio para febre (antitérmico)
01
01
01
06
01
01
01
01

Pacote de fraldas descartáveis
Lenços umedecidos ou Pacote de algodão
Pomada para assaduras
Caixas de lenços de papel (100 unidades cada cx)
Sabonete líquido
Shampoo
Condicionador
Rolo de sacos plásticos descartáveis

Enviar para Escola diariamente:
- Uso do uniforme obrigatório
- Mínimo de três trocas de roupas
- Agenda escolar
- Chupeta (caso use)
- Calçados
- Toalha de banho

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA

Obs.: As mamadeiras deverão ser identificadas com caneta ou etiqueta que não apaguem
durante a higienização.

LISTA DE MATERIAL – 2018
MINI MATERNAL

ITENS DE PAPELARIA
(Não entregar os papéis enrolados)
Tinta guache 250 ml (vermelho, amarelo)
Bastão de cola quente (grossa)
Papel sulfite branca A3 (Sugestão: Chamex)
Papel sulfite branca A4
Papel Color set (vermelho/amarelo)
Fita crepe
Lantejoulas grande e glitter (qualquer cor)
Folha de EVA (vermelho / azul claro e amarelo)
Giz de cera 12 cores (gizão curto)
Pacote de bexigas coloridas (sugestão São Roque nº 9)
Pote de massa de modelar soft 500g (cor a escolher) e forminhas
Papel Camurça (vermelho/amarelo)
Papel cartão (vermelho/amarelo)
Papel celofane (vermelho/amarelo)
Papel crepom (vermelho/amarelo)
Papel de seda (vermelho/amarelo)
Papel dobradura (vermelho/amarelo)
Papel laminado (vermelho/amarelo)
Cola colorida com 06 unidades
Rolinho para pintura
Brochinha para pintura nº 0
Palito de sorvete colorido com 50 unidades
Folha de Papel Paraná
Cola liquida branca – 110g
TNT (azul)
DVD (virgem)
Lixa grossa (de parede)
Cola glitter – com 6 cores
Papel Kraft
Tela para pintura 30X40cm
Tinta para tecido (vermelho/ azul/ amarelo)
Materiais Exclusivos:
01 Avental para pintura (a venda na Liberty Uniformes)
01 Avental para culinária (a venda na Liberty Uniformes)
01 Pacote de pano multiuso
01 Livro de literatura infantil (será solicitado pelo professor no início das aulas)
01 Revista para picotes / recortes
01 Gibi
01 Copo para leite / mamadeira

QTD
01 de cada cor
02
200 folhas
400 folhas
01 de cada cor
02
03 de cada
04 de cada cor
01
01
02
01 de cada
02 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01
01
01
01
01
02
04 metros
02
01
01
01
01
01

Material que ficará na mochila da criança diariamente: (supervisionada pela mamãe diariamente)
Uso do uniforme obrigatório
Mínimo de três trocas de roupas
Agenda escolar
Chupeta e/ou fralda de pano (caso use)
Toalha de banho (criança do integral)
Necessaire contendo:
Fraldas descartáveis
01
Lenços umedecidos
01
Pomada para assaduras
01
Pente de cabelo
01
Sabonete líquido
01
Shampoo
01
Condicionador
01
Toalha de mão
01
Escova de dente
01
Creme dental
Material que ficará na Escola: (será solicitada reposição toda vez que acabar)
06
Caixas de lenços de papel (100 unidades cada cx)
01
Hirudoid
01
Remédio para febre (antitérmico)
01
Caixa de curativos
01
Caixa de plástico organizadora transparente (tamanho 20X30cm)
01
Rolo de sacos plásticos descartáveis

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA

LISTA DE MATERIAL – 2018
MATERNAL

ITENS DE PAPELARIA
(Não entregar os papéis enrolados)
Papel sulfite branca A3 (Sugestão: Chamex)
Papel sulfite branca A4
Papel cartão (verde / rosa)
Papel de seda (verde/ rosa)
Papel dobradura (verde/ rosa)
Papel laminado (verde / rosa)
Papel color set (verde / rosa)
Papel Celofane (verde / transparente)
Papel camurça (verde/ rosa)
Papel crepom (verde / laranja)
Papel A4 lumi paper ou color paper
Papel kraft
Papel Paraná
Papel vergê branco com 50 unidades
Folha de EVA (verde / laranja / rosa)
TNT (verde)
Lápis preto nº 2
Lápis de cor com 12 unidades
Bastão de cola quente grossa
Cola liquida branca – 110g
Tinta guache 250 ml (verde, marrom)
Fita crepe
Giz de cera 15 cores curto
Pote de massa de modelar soft 500g (qualquer cor)
Estojo de cola colorida (c/06)
Brochinha para pintura nº0
Rolinho para pintura – 5cm
Pincel grosso
Fita durex largo
Palito de sorvete colorido c/ 50
Lixa grossa (de parede)
Dvd (virgem)
Tela para pintura 30X40cm
Lantejoulas coloridas grandes (qualquer cor)
Tesoura sem ponta
Pasta com elástico A4
Tinta dimensional ou cola colorida com glitter – com 06 cores
Buchinha macia (banho)
Estojo de canetas piloto grossa c/ 06
Tinta para tecido (vermelho/ amarelo / preto)
Estojo para guardar os lápis

QTD
150 folhas
500 folhas
02 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 pacote
01
01
01
04 de cada cor
4 metros
03
01
02
02
01de cada cor
02
01
02
01
01
01
01
01
01
01
02
01
03
01
01
01
01
01
01 de cada cor
01

Materiais Exclusivos:
01
Forminhas para massa de modelar
01
Avental para pintura (a venda na Liberty Uniformes)
01
Avental para culinária (a venda na Liberty Uniformes)
01
Pacote de pano multiuso
01
Livro de literatura infantil (será solicitado pela professora no início das aulas)
02
Revistas para picotes
01
Gibi

Material que ficará na mochila da criança diariamente: (supervisionada pela mamãe diariamente)
Uso do uniforme obrigatório
Mínimo de duas trocas de roupas
Agenda escolar
Chupeta e/ou fralda de pano (caso use)
Copo para água
Toalha de mão para o lanche
Necessaire contendo:
01
Toalha de mão
01
Escova de dente
01
Creme dental
Material que ficará na Escola: (será solicitada reposição toda vez que acabar)
02
Lenços umedecidos
06
Caixas de lenços de papel (100 unidades cada cx)
01
Hirudoid
01
Remédio para febre (antitérmico)
01
Caixa de curativos
01
Caixa de plástico organizadora transparente (tamanho 20X30cm)
01
Rolo de sacos plásticos descartáveis

TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA

LISTA DE MATERIAL – 2018
FASE I

ITENS DE PAPELARIA
(Não entregar os papéis enrolados)
Papel sulfite branca
Papel cartão (vermelho / verde)
Papel de seda (azul / laranja)
Papel dobradura (vermelho / verde)
Papel laminado (vermelho / verde)
Papel color set (verde / vermelho)
Papel celofane (azul / transparente)
Papel camurça (branco/preto)
Papel crepom (vermelho / verde)
Papel A4 lumi paper ou color paper
Papel kraft
Papel pedra
Papel vergê branco com 50 unidades
Papel paraná
Folha de EVA (vermelho / branco / verde / marrom)
TNT (verde)
Lápis preto nº 2
Lápis de cor com 12 unidades –
Borracha branca
Apontador com lixeira
Bastão de cola quente grossa
Cola liquida branca – 110g
Tinta guache 250 ml (azul, preto)
Fita crepe
Giz de cera com 15 cores - curto
Pote de massa de modelar soft 500g (qualquer cor)
Estojo de cola colorida (c/06)
Brochinha para pintura nº0
Rolinho para pintura – 5cm
Pincel nº 14
Fita durex largo
Dvd (virgem)
Tela para pintura 30X40cm
Lantejoulas coloridas grandes e glitter em pó (qualquer cor)
Tesoura sem ponta
Pasta com elástico A4
Cola glitter – com 06 cores
Estojo de canetinhas com 12 unidades
Tinta para tecido (lilás/ rosa / azul)
Estojo para guardar os lápis

QTD
1000 folhas
02 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 pacote
01
01
01
02
03 de cada cor
4 metros
05
01
02
01
02
02
01de cada cor
02
01
02
01
01
01
01
01
02
01
03 de cada
01
01
01
01
01 de cada cor
01

Materiais Exclusivos:
01
Forminhas para massa de modelar
01
Avental para pintura (a venda na Liberty Uniformes)
01
Avental para culinária (a venda na Liberty Uniformes)
01
Pacote de pano multiuso
01
Livro de literatura infantil (será solicitado pela professora no início das aulas)
01
Revista para picotes
01
Gibi

Material que ficará na mochila da criança diariamente: (supervisionada pela mamãe diariamente)
Uso do uniforme obrigatório
Mínimo de duas trocas de roupas
Agenda escolar
Copo para água
Toalha de mão para o lanche
Necessaire contendo:
01
Toalha de mão
01
Escova de dente
01
Creme dental
Material que ficará na Escola: (será solicitada reposição toda vez que acabar)
02
Lenços umedecidos
06
Caixas de lenços de papel (100 unidades cada cx)
01
Hirudoid
01
Remédio para febre (antitérmico)
01
Caixa de curativos
01
Caixa de plástico organizadora transparente (tamanho 20X30cm)
01
Rolo de sacos plásticos descartáveis

TODOS OS MATERIAIS / PERTENCES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA

LISTA DE MATERIAL – 2018
FASE II

ITENS DE PAPELARIA
(Não entregar os papéis enrolados)
Papel sulfite branca
Papel cartão ( preto / branco)
Papel de seda (verde claro / azul claro)
Papel dobradura (vermelho / verde)
Papel laminado (prata / dourado)
Papel color set (azul / amarelo)
Papel celofane (verde /transparente)
Papel camurça (preto / branco)
Papel crepom (preto / branco)
Papel A4 lumi paper ou color paper
Papel kraft
Papel vergê branco com 50 unidades
Papel paraná
Folha de EVA (amarelo / preto / cor de pele/branco)
TNT (vermelho)
Lápis preto nº 2
Lápis de cor com 12 unidades
Borracha branca
Apontador com lixeira
Bastão de cola quente grossa
Cola liquida branca – 110g
Cola bastão 20g
Tinta guache 250 ml (branco)
Fita crepe
Giz de cera com 15 cores - curto
Pote de massa de modelar soft 500g (qualquer cor)
Estojo de cola colorida (c/06)
Brochinha para pintura nº0
Rolinho para pintura – 5cm
Pincel nº 14
Fita durex
Dvd (virgem)
Tela para pintura 30X40cm
Lantejoulas coloridas grandes e glitter em pó (qualquer cor)
Tesoura sem ponta
Pasta com elástico A4
Cola glitter – com 06 cores
Estojo de canetinhas com 12 unidades
Tinta para tecido (lilás/ rosa / azul)
Estojo para guardar os lápis

QTD
1000 folhas
02 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 de cada cor
01 pacote
01
01
02
03 de cada cor
4 metros de cada
05
01
02
01
02
02
02
01
02
01
02
01
01
01
01
01
02
01
03 de cada
01
01
01
01
01 de cada cor
01

Materiais Exclusivos:
01
Forminhas para massa de modelar
01
Avental para pintura (a venda na Liberty Uniformes)
01
Avental para culinária (a venda na Liberty Uniformes)
01
Pacote de pano multiuso
01
Livro de literatura infantil (será solicitado pela professora no início das aulas)
01
Revista para picotes
01
Gibi

Material que ficará na mochila da criança diariamente: (supervisionada pela mamãe diariamente)
Uso do uniforme obrigatório
Mínimo de duas trocas de roupas
Agenda escolar
Copo para água
Toalha de mão para o lanche
Necessaire contendo:
01
Toalha de mão
01
Escova de dente
01
Creme dental
Material que ficará na Escola: (será solicitada reposição toda vez que acabar)
02
Lenços umedecidos
06
Caixas de lenços de papel (100 unidades cada cx)
01
Hirudoid
01
Remédio para febre (antitérmico)
01
Caixa de curativos
01
Caixa de plástico organizadora transparente (tamanho 20X30cm)
01
Rolo de sacos plásticos descartáveis

TODOS OS MATERIAIS / PERTENCES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NOME DA CRIANÇA

