Lista de materiais
Maternal I -2018
•

01 mochila grande;

•

01 nécessaire com 01 escova de dente, 01 tubo de pasta de dente sem
flúor, 01 pente ou uma escova de cabelo (esse nécessaire deverá ser
guardado diariamente dentro da mochila);

•

01 muda de roupa completa;

•

01 sandália ou chinelo;

•

Fraldas descartáveis, lenços umedecidos e pomada (a combinar com a
professora no início do ano letivo);

•

01 merendeira com garrafa plástica para suco, vasilha de plástico para
alimentos e guardanapo de pano;

•

01 garrafa ou copo para água de plástico ou metal com tampa, gravado
com o nome a criança;

•

01 fantoche;

•

01 brinquedo pedagógico de peças grandes e adequado à faixa etária;
Sugestões:
Lego com peças grandes
Quebra cabeça de 4 a 6 peças
Jogos de cores
Jogos de formas geométricas
Start Plic
Brinquedos de sombra (grandes)
Blocos lógicos
Aramado
Toquinho
Brinquedos de encaixe com peças grandes (plástico ou madeira)
Lig lig com peças grandes

•

01 estojo de caneta hidrocor jumbo;

•

01caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores;

•

01 CD e 01 DVD regravável;

•

01 caixa de giz de cera grosso com 12 unidades ou 2 caixas com 6
unidades;

•

02 potes de tinta guache de 250 ml

•

01 pote de tinta de 37 ml para artesanato;

•

01 pote de tinta para tecido de 15ml;

•

02 vidros de 90g de cola branca;

•

02 potes, de 500g, de massinha de modelar a base de amido;

•

01 caixa de cola colorida de 23g com 6 cores;

•

01 caneta de ponta porosa;

•

01 caneta de retroprojetor cor a escolher;

•

02 livros de histórias: as sugestões serão dadas pela professora no
início do ano letivo de 2018

•

No decorrer do ano, poderá ser solicitado algum material com finalidade
específica: livro, fantoche, brinquedo...

Uniforme
Meninas: Short-saia ou calças (modelo próprio) e camisetas com a logomarca
do CIC.
Meninos: Bermuda e camiseta (modelo próprio) com a logomarca do CIC.
Agasalho: Modelo próprio.
Calçado: Tênis
Avental azul: Modelo próprio
OBSERVAÇÕES: todos os materiais devem estar completos e
identificados com o nome e sobrenome das crianças. Sugerimos que a
aquisição dos materiais listados seja de boa qualidade, proporcionando
melhor desenvolvimento das atividades.

