
                     
  
 

✓ Material didático – pedagógico   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ O aluno  deverá ter  para o uso diário 

▪ 01 Lancheira   (escrever do lado de fora o nome completo do aluno – visível) 

     “O tamanho da  lancheira deve ser suficiente para caber o lanche do dia e o Kit de higiene dental.” 

▪ 03 Toalhinhas com o nome bordado 
      (01 para ser enviada diariamente dentro da lancheira  e  02 para troca)   

▪ 01 Mochila ESPA (disponível na lista do uniforme escolar) 

▪ 01 Kit higiene dental 

❖ 01 Necessarie  
❖ 01 Escova dental com protetor de cerdas  
❖ 01 Creme dental (a critério do responsável)                    
❖ 01 Toalhinha  pequena (com o nome bordado)                                                  

 

 

              ATENÇÃO:  
 

▪ Os itens do Kit higiene dental devem ser colocados dentro  de uma necessarie (tipo estojo) e  

      serem  enviados, diariamente,  dentro da lancheira do aluno; 

 

▪ A vistoria diária, a troca e a reposição dos itens acima é responsabilidade do responsável. 

 

 
 

✓ Material para uso diário na escola 
 

▪ 01 Avental plástico  “para as aulas de Arte”  (escrever nome completo do aluno) 

▪ 01 Livro Paradidático Infantil  (de acordo com a idade do aluno) 

▪ 01 Revista para recorte  (sugestão: Globo Rural, Culinária, Pais e Filhos, Natureza, Moda e  Decoração)  

 

                       Obs.: 
❖ O material deverá ser entregue para a professora na primeira semana de aula; 
 

❖ Entregar  o material dentro de uma sacola plástica com o nome completo do aluno,  
      classe e período (pelo lado de fora). 

 

 
 

 

 
 

 

 

Descrição do Material MATERNAL  

 

• Livro ESTAÇÃO CRIANÇA - 1 
Editora FTD – 1ª edição  

 

 
Cód. ISBN 978-85-96-02292-7 

Obs.: material de acordo com a BNCC 

• Agenda personalizada ESPA  

• Material Pedagógico ESPA 

 
Disponível na secretaria da escola. 

• Material de uso individual do  aluno 
 

Itens diversos - lista à disposição na secretaria 

MATERIAL ESCOLAR – MINI MATERNAL / 2020 

  



 

 
 

 

✓ O aluno deverá trazer para escola, diariamente, dentro da mochila ESPA: 

▪ 01 camiseta  

▪ 01 calça ou bermuda 

▪ 01 cueca ou calcinha 

▪ 01 par de meias 

▪ 01 toalha pequena (tipo toalha de rosto) 

▪ 01 sacola ou saco plástico 

▪ 01 embalagem de lenço umedecido 

▪ fraldas  

▪ pomada (para prevenir assaduras) 

 

*escrever, etiquetar ou bordar o nome completo do aluno nas peças/objetos enviados 

 

Qualquer dúvida ou eventualidade estaremos à disposição, pelos telefones:   2946 8688 /  2946 8295 

somente para aluno que usa fralda 

 do uniforme escolar 


