
LISTA DE MATERIAIS MATERNAL:

 10 Saquinhos para atividades grosso;
 01 Pasta polionda verde fina;
 01 Estojo grande;
 02 Tubos de cola grande;
 02 Lápis de escrever;
 01 Caixa de lápis de cor com 12 cores;
 01 Apontador com depósito;
 01 Borracha grande e macia;
 01 Caixa de cola glitter;
 01 Pincel chato 22;
 500 Folhas de papel sulfite (A4);
 10 Envelopes brancos tamano (A4);
 01 Pacote de papel canson;
 01 Pacote de Criative Paper;
 01 Caixa de Giz de cera (grosso) 12 cores;
 01 Caixa de pintura a dedo;
 01 Caixa de massa para modelar;
 01 Tesoura sem ponta;
 01 Avental plástico para pintura;
 01 Lancheira;
 100 Sacos plásticos de 15L para roupas sujas;
 01 Álcool em gel para limpeza das mãos 250 ml;
 20 Toucas de TNT (aulas de culinária);
 01 Folha de papel imantado adesivado;

A Necessaire deve ficar na bolsa da criança com:

 01 Perfume;
 01 Creme dental sem flúor;
 01 Escova de dente;
 01 Repelente;
 01 Pente ou escova de cabelo;
 01 Caixa de lenços descartáveis grande;
 01 Pote com lenços umedecidos;

Para o horário do soninho:

 O1 Kit de berço com lençol de elástico, 01 lençol sem elástico e uma 
fronha para travesseiro de bebê;

 01 Travesseiro para bebê;
 01 Cobertor para criança;
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Uniforme escolar:

Os uniformes devem ser adquiridos em quantidades suficientes  para o uso 
durante o dia e durante a semana prevendo trocas.

Vendas: Uniforme Matavelli
E-mail: irmatavelli@yahoo.com.br
Telefone:2973-6520
Ermelino Matarazzo

(*)Todos os pertences devem estar identificados com o nome da criança. O 
material deve  ser entregue completo no primeiro dia de aula.
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