
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL – BERÇÁRIO 
 

MATERIAL INDIVIDUAL  
 

DISCRIMINAÇÃO  QUANTIDADE 

Avental para pintura (Bonja) * 3 1 

Brinquedo de Parque *1 1 

Brinquedo *1 1 

Copo com tampa 2 

Corante comestível 10ml (qualquer cor) 1 

Jogo de roupa de cama identificado com o nome da criança 1 

Jogo de encaixe de madeira (até 6 peças) 1 

Livro de história (faixa etária) *1 1 

Mochila  1 

Massinha de modelar (pote 150gr) Soft Baby Colors 2 

Pacote de algodão colorido 1 

Pacote de palito colorido 1 

Papel mágico – A4  5 folhas 

Pincel nº 14 1 

Sacola literária (adquirir na secretaria da unidade saguaçu I) *2 1 

Tela de pintura (20cm x 30cm) 1 

Tecido estampado  1 metro 
 

Obs.: O material individual, acima indicado, deverá ser trazido diariamente em uma sacola devidamente identificada com o 

nome completo. 
 
IMPORTANTE: 

 
 

 
OBSERVAÇÕES: 

 Início das aulas: 06/02/2020 (5ª feira). 

 Horário de aula: Matutino: 7h30 às 11h30 – Vespertino: 13h30 às 17h30 

 Educação Física: Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula 
e entregue ao(à) professor(a) de Educação Física se a autorização para a prática 
esportiva, entregue com os documentos da matrícula, tiver a opção B assinalada. 

 A entrevista com os pais, realizada pelos professores, ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 
2020. O horário poderá ser marcado, a partir do dia 20 de janeiro, na Secretaria da 
Unidade Saguaçu I, pelos telefones: 3032-8860 – 3032-8861.  

 O material individual deverá ser entregue para a professora no dia da entrevista, com 
exceção dos itens que deverão vir dentro da mochila. 

 
    A mochila do BERÇÁRIO deve conter: 

 Calçados para trocar 

 Chupeta reserva (se a criança usar) 

 Creme para assadura (opcional) 

 Escova ou pente de cabelo 

 Fraldas descartáveis 

 Muda de roupa 

 Protetor solar 

 Pote de lenços umedecidos 

 Repelente 

 Sabonete 

 Sacola reciclável impermeável para roupa suja 

 Toalha de banho identificada com o nome da criança 
 

*1 – Será combinado durante a entrevista com a professora. 
*2 – A sacola literária deverá ser adquirida na secretaria da Unidade Saguaçu I. 
*3 – O avental está disponível para a venda nas lojas: Seteoito, Guthyê e Bekos. 
 

 

Reunião Pedagógica com pais 2020 

Data: 04/02/2020 Horário; 17h30     Local: Unidade Saguaçu I – Sala de aula 

 


