LISTA DE MATERIAIS 2022 – PERÍODO INTEGRAL - 2 ANOS
PARTE A – USO PESSOAL (Todos esses itens abaixo devem ser etiquetados com o nome da criança)
1 mochila e/ou bolsa para guardar os pertences individuais
1 agenda que será oferecida pela escola
1 mamadeira (caso ainda faça uso)
1 escova para higienizar as mamadeiras e copos
1 lata de leite em pó, que ficará na escola
1 copo com tampa ou bico, de acordo com o que a criança usa em casa
1 garrafinha para água
1chupeta com capa protetora – (somente se a criança fizer uso)
1 brinquedo, objeto ou paninho que acalma a criança (se tiver o hábito)
2 jogos de lençóis para berço
1 cobertor/manta
1 travesseiro com fronha
1 pacotes de sacos zipados – para colocar roupas sujas
1 avental ou uma camiseta velha de adulto

Materiais de higiene que deverão permanecer na mochila diariamente
8 a 10 fraldas - será utilizado somente o necessário
1 pomada para assadura ou outro material utilizado pela família
1 toalha de banho infantil com identificação
1 toalha de boca com identificação
3 trocas de roupas completas, inclusive calçado

Materiais de higiene que ficarão na escola e serão repostos sempre que necessário
1 caixa personalizada com nome da criança para guardar os itens abaixo:
1 escova e creme dental infantil
1 saboneteira com sabonete ou sabonete líquido infantil
1 shampoo e/ou condicionador
1 pente ou escova de cabelo

Materiais para as oficinas
2 vidros de tinta guache 250 gramas (cores fortes)
1 tubo de cola pequeno
100 palitos de picolé
2 folhas de papel Kraft.
2 folhas de papel Paraná
1 vidro de anilina líquida (qualquer cor).
1 bloco A3 Canson 120g/m2 colorido.
Materiais recicláveis (rolos de papéis higiênicos e toalha, 1 caixa de sapato, jornais, pentes de ovos).

