PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS BERÇÁRIOS – 2017
(4 meses à 2 anos)

LISTA DE MATERIAL DO
MATERNAL/JARDIM E PRÉ I

Itens pessoais
06 fraldas descartáveis diárias (Para
criança matriculada em período
integral. Não sendo utilizadas todas
as fraldas, as mesmas voltarão na
bolsa.)
01 sacola plástica para roupa suja;
01 lenço umedecido;
01 toalha de banho;
01 babador para refeições diárias;
01 pomada para assadura;
01 sabonete;
01 caderno para recado;
01 lençol com elástico;
01 mamadeira
1 copo com tampa/bico;
Mudas de roupa (conforme o clima)

Itens pessoais
01 lençol com elástico;
01 toalha de banho com nome;
01 sabonete;
01 caderno para recado;
01 cobertor para os dias frios;
*elástico para cabelo se for menina;
OBS. Todos os materiais devem estar
identificados com nome. Trazer duas
mudas de roupas e calçado
adequados para o clima do dia.

Material escolar
50 folhas de papel sulfite;( para uso
do portfólio semestral);
02 folhas de EVA (coloridas);
02 Folhas de Cartolina;
01 brinquedo (emborrachado);
01 pasta com 50 folhas plásticas para
portfólio. Caso já tenha portfólio na
pasta trazer só as 50 folhas plásticas.

Material escolar
100 folhas sulfite branca;
02 folhas de EVA cores variadas;
01 caixa de massinha de modelar;
02 livros de história infantil compatível
com a idade;
01 pincel grosso n°18 ou 20;
01 pasta com 50 folhas plásticas para
portfólio, caso já tenha portfólio na
pasta trazer só as 50 folhas plásticas.

LISTA DE MATERIAL DO PRÉ II
Itens pessoais
01 toalha de rosto com nome;
01 creme dental;
01 escova de dente;
01 caderno para recado.
Material escolar
100 folhas sulfite branca;
100 folhas sulfite colorida;
06 folhas de EVA cores variadas;
01 folhas de papel cartão cores
variadas;
01 tubo de cola branca;
01 caixa de massinha de modelar;
02 livros de história infantil;
01 pasta com 50 folhas plásticas para
portfólio, caso já tenha portfólio na
pasta trazer só as 50 folhas plásticas.

Lista de Material Escolar (1º ao 5º ano)
6 cadernos (brochura ou brochurão);
1 caderno de desenho;
100 folhas de papel sulfite branca;
50 folhas de papel sulfite colorida;
01 caderneta para recados;
01 caixa de lápis de cor;
02 lápis de escrever;
02 canetas (azul ou preta);
02 borrachas;
01 régua;
02 Folhas de EVA colorida;
01 toalha de rosto com nome;
01 creme dental;
01 escova de dente.

Obs.: Todos os objetos/ materiais
devem estar com o nome da
criança.

DEVIDO A PROCURA PELA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESOLVEU DISPONIBILIZAR UMA LISTA DE ITENS BÁSICOS.

