Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2

LISTA DE MATERIAL PARA 2018–BERÇÁRIO
USO PESSOAL
01sabonete liquido
01tubo de lenços umedecidos
01pomada para assadura
01shampoo infantil
fraldas descartáveis
01toalha de banho,com nome (vem de casa no início da semana e retorna no final de semana)
01 jogo de lençol, com nome (vem de casa no início da semana e retorna no final de semana)
01 travesseiro (se a criança utiliza) –
01 cobertor ou manta, quando necessário.
01 pente ou escova de cabelos
Obs. Os itens descartáveis deverão ser reposto, quando solicitado. O enxoval é enviado na sexta-feira para
manutenção em casa, tendo que ser devolvido na segunda-feira devidamente limpo.
USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE
01 garrafinha para água
01mamadeira ( que deverá ser devidamente esterilizada em casa para o retorno)
01toalhinha de boca ou babador
01 lancheira ( com pratinho, colherinha e um pano de prato)
Uniforme suficiente para trocas. Inclusive da estação oposta.
Agenda da escolar (fornecidapela Escola Nossa Senhora da Alegria)
USO PEDAGÓGICO PARA ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA – deverá ser entregue nos dias 30 e 31/01
Dentre estes materiais, os não perecíveis serão devolvidos no final do ano letivo.
01 caixa organizadora pequena – ( 4,200 ml a 5Litos) transparente
01 caixa organizadora média– ( 15 Litros) transparente
01 pasta simples com elástico -2cm- branca
01 caderno de cartografia para projetos (96 folhas)
01 tubo de cola bastão
02 tubos de gliter( prata e dourado)
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
100 folhas de sulfite
06 folhas de EVA (2 cor da pele, 2 marron, 1 vermelho e 1 estampado)
04 rolos de papel crepom (vermelho, verde, rosa, branco)
02folhas de papel cartão (verde e amarelo)
01 folha de off set verde
01 Pacote de algodão branco ( bolinhas)
01 brinquedo plástico de encaixe
01 chocalho
50 palitos de sorvete
01 livro de pano para bebês (literatura)
USO DA FARMACINHA
algodão
hirudoid
MEDICAMENTOS
A escola está devidamente proibida em medicar o bebê sem a devida prescrição do pediatra.
LANCHES
O leite e acompanhamento deveráser enviado pela família diariamente.
A escola fornecerá:papinha, sucos e o lanche quando estiver na idade adequada para alimentos mais sólidos.
Caso o pediatra recomende complemento, a família deverá enviar e a escola se responsabilizará pela manutenção e servir
o bebê.

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental

“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL PARA 2018–BERÇÁRIO -I
USO PESSOAL
01sabonete liquido
01tubo de lenços umedecidos
01pomada para assadura
01shampoo infantil
fraldas descartáveis
01toalha de banho,com nome (vem de casa no início da semana e retorna no final de semana)
01 jogo de lençol, com nome (vem de casa no início da semana e retorna no final de semana)
01 travesseiro (se a criança utiliza) –
01 cobertor ou manta, quando necessário.
01 pente ou escova de cabelos
Obs. Os itens descartáveis deverão ser reposto, quando solicitado. O enxoval é enviado na sexta-feira para
manutenção em casa, tendo que ser devolvido na segunda-feira devidamente limpo.
USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE
01 garrafinha para água
01mamadeira ( que deverá ser devidamente esterilizada em casa para o retorno)
01toalhinha de boca ou babador
01 lancheira ( com pratinho, colherinha e um pano de prato)
Uniforme suficiente para trocas. Inclusive da estação oposta.
Agenda da escolar (fornecidapela Escola Nossa Senhora da Alegria)
USO PEDAGÓGICO PARA ESTIMULAÇÃO PEDAGÓGICA – deverá ser entregue nos dias 30 e 31/01
Dentre estes materiais, os não perecíveis serão devolvidos no final do ano letivo.
01 caixa organizadora pequena – ( 4,200 ml a 5Litos) transparente
01 caixa organizadora média– ( 15 Litros) transparente
01 pasta simples com elástico -2cm- branca
01 caderno de cartografia para projetos (96 folhas)
02 caixinhas de massinha de modelar
01 caixinha de giz de cera gigante
01 tubo de cola bastão
02 tubos degliter( prata e dourado)
02 tubos de tinta relevo
50 palitos de sorvete
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
100 folhas de sulfite
06 folhas de EVA (2 cor da pele, 2 amarelo, 1 vermelho e 1 estampado)
03 durex corlorido (1azul,1 vermelho e 1verde)
04 rolos de papel crepom (vermelho, verde, rosa, branco)
02 folhas de papel cartão (verde e amarelo)
01 folhe de off set verde
Tinta guache das cores primárias de 250 g
01 Pacote de algodão branco ( bolinhas)
01 brinquedo plástico de encaixe
01 chocalho
01 livro de pano para bebês (literatura)
USO DA FARMACINHA
algodão
hirudoid
MEDICAMENTOS
A escola está devidamente proibida em medicar o bebê sem a devida prescrição do pediatra.
LANCHES
O leite e acompanhamento deverão ser enviados pela família diariamente.
A escola fornecerá: Papinha, sucos e o lanche quando estiver na idade adequada para alimentos mais sólidos.
Caso o pediatra recomende complemento, a família deverá enviar e a escola se responsabilizará pela manutenção e servir
o bebê. OBSERVAÇÕES: Colocar o NOME em TODOS os objetos de uso pessoal e deverá fazer o devido
preenchimento do cadastro na agenda.A agenda escolar é cedida pela escola.

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental

“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL PARA 2018–MATERNAL
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 caderno de cartografia
01 caderno pequeno brochura capa dura amarela 48 folhas
01caderno brochura grande matemática (meu primeiro caderno)
01 caderno brochura grande linguagem(meu primeiro caderno)
01 pincel nº 14
01 pasta plástica polionda2 cm (amarela)
01 caixa de giz de cera jumbo
01 caixa de lápis de cor jumbo com apontador
01 estojo
01 brinquedo pedagógico (tipo Lego com peças de encaixe de plástico Grande)Específico de 2 anos
01 caixa organizadora pequena( 15 Litros) transparente
USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE

MATERIAL PARA O LANCHE
01 copinho com tampa e 01 mamadeira
01potinho (pequeno) inquebrável para o lanche
01 toalha para o lanche
01 lancheira pequena
01 garrafa para água

MATERIAL DE HIGIENE
01nécessaire
01 escova dental e 01 escova de cabelo
01 creme dental e 01 toalha higiênica
01 jogo de toalha de rosto

PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e31/01

100 folhas de sulfite (A4)
02 caixas massa de modelar com 12 (acrilex soft)
50 palitos de sorvete colorido
01 pacote de bexigas
01 tubo de cola branca grande (90gr Tenaz)
02 tubos de cola gliter (azul e vermelho)
01 tubo de tinta alto-relevo verde
01 pacotinho delantejoulas nº 10
02 folhas cartolina laminada1 dourada 1 prata
02 folhas de off set (1azul,1vermelho)
01 folha de papel cartão vermelho
04 folhas de EVA (1 amarela, 2 preto, 1 branco)
04rolos de papel crepom( 1amarelo, 1azul,1 branco, 1vermelho)
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
01 pacote de algodão branco (bolinhas)
01 novelo de lã azul
01 caixa de cotonete
FARMACINHA
Enviar uma pomada contra picada/ pomada para assadura/hirudoid
Obs.Identificar todos os materiais com etiquetas com o nome da criança.A agenda escolar é cedida pela
escola.
O LIVRO DE LITERATURA PARA A CIRANDA SERÁ ADQUIRIDO NA ESCOLA. (VALOR A SER
DEFINIDO).

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL PARA 2018–FASE I
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 caderno brochura pequeno capa verde 48 folhas
01 caderno brochura grande capa verde 96 folhas
01 caderno de aritmética – “caderno capa dura quadriculado 40 folhas”(quadrado 10 x 10 mm)
01 caderno de cartografia Grande 69 folhas
01 estojo
01pincel nº 14
01 pasta plásticapolionda5 cm (verde)
01 caixa de giz de cera grande
01 caixa de lápis de cor gigante com apontador próprio
01 jogo decanetinhas coloridas
01 tesoura
USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE
MATERIAL PARA O LANCHE DE HIGIENE

01 garrafa para água
01 copinho sem tampa
01 potinho inquebrável para o lanche
01 toalha para o lanche
01 lancheira pequena

MATERIAL PARA HIGIENE DENTRO DE UMA
NECESSAÍRE

01 toalha higiênica
01 escova dental e escova de cabelo
01 creme dental
01 nécessaire

PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e31/01

500 folhas de sulfite(A4)
02 caixas massa de modelar com 12 (acrilex soft)
01 camiseta velha para pintura
01 tubo de cola branca grande (110gr Tenaz)
01 tubo de cola gliter (dourado)
03 tubos de tinta alto-relevo com gliter
02 potes de tinta guache 250 g (rosa e laranja)
03 pacotinhos delantejoulas,grande
01 folha cartolina branca
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
03 rolos de papel crepom (1 preta, 1 roxo, 1 marron)
03 folhas de off set (azul, vermelho e preto)
01 rolo de fita crepe( 50 X 50)
02 folhas de papel cartão azul
01 brinquedo pedagógico (Pequeno Construtor)
05 folhas de EVA (2rosa, 2 azul e 1 verde)
01 pote de gliter (verde)
01 novelo de lã marrom
01 cartela de adesivos
01 anilina (qualquer cor)
01 caixa organizadora 15 litrostransparente
FARMACINHA
Enviar uma caixa de ban- daid
Favor enviar todos os cadernos encapados com plástico verde ou capa dura verde
Identificar todos os materiais com etiquetas com o nome da criança.A agenda escolar é cedida pela
escola.
O LIVRO DE LITERATURASERÁ ADQUIRIDONAESCOLA(VALOR A SER DEFINIDO)

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL PARA 2018– FASE II
PARA USO PESSOAL DO ALUNO
01 pincel nº 14
01 tesoura pequena sem ponta
01 pasta verde polionda5 cm vermelho
02 caixas de lápis de cor de boa qualidade
02 lápispreto sem borracha na ponta
02 borrachas branca nº 40
01 estojo de canetinhas 12 cores de boa qualidade
02 cadernosgrande brochura capa duravermelho 96 folhas
01 caderno pequeno brochura
02 cadernos de aritmética – “meu primeiro caderno” quadrado 10 x 10 mm- 40 folhas
01 caderno de cartografia milimetrado s/ folhas de seda – 96 folhas
01 caixa de giz de cera
01 caneta retroprojetor
01 rolo de fita crepe 18 mm x50cm
04 caixas massa de modelar com 12 ( acrilex soft)
01 colabranca grande (90gr Tenaz)
01 estojo com zíper
01 apontador com depósito
01 camiseta velha ( adulto) para ser usada na hora da pintura

USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE
MATERIAL PARA O LANCHE
MATERIAL DE HIGIENE

01 garrafa de água
01 copinho sem tampa
01 potinho inquebrável para o lanche
01 toalha para o lanche
01 lancheira pequena

01 escova dental e 01 escova de cabelo
01 creme dental
01 toalha higiênica
01 nécessaire

PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e31/01
500 folhas de sulfite(A4)
01gliter (dourada ou prata)
02 folhas EVA (1 azul, 1 estampada)
01 anilina colorida em pó
02 tubos de tinta relevo dimensional (amarelo vermelho)
03 cartelas de adesivos
01 brinquedo pedagógico ( ex:_____________________________) Específico de 3 a 4 anos
01 caixa de fósforos
02 pacotes de lantejoulas nº 10
06 tubos de cola colorida (1verde, 1azul, 1preto, 1amarelo, 1vermelho)
02 refis de cola quente (1 fino)
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
02 tintas guache 250ml (1vermelho e 1branco)
02 dúziasde prendedor de roupa de plástico
01caixa organizadora 15 Litrostransparente
01 revista para recorte

FARMACINHA
01 caixa de band-daid
Obs.Favor enviar todos os cadernos encapados com plástico vermelho ou capa durae com margem.
Identificar todos os materiais com o nome da criança. A agenda escolar é cedida pela escola.
O LIVRO DE LITERATURA ADQUIRIDONAESCOLA. (VALOR A SER DEFINIDO)

Escola Nossa Senhora da Alegria – Educação Infantil e Ensino Fundamental
“ Aquele que educa seu filho para Deus, terá nele motivos de Alegria”. Eclo. 30,2
LISTA DE MATERIAL 2018– PRÉ - ESCOLAR
PARA USO PESSOAL DO ALUNO

01 pincel nº 12
01 tesoura pequena sem ponta
02 caixas de lápis de corFaberCastel
03 lápis preto, sem borracha na ponta
04 borrachas brancas nº 40
01 caderno de caligrafia (PAUTA VERDE - PEDAGÓGICO), encapado de azul “Meu primeiro caderno”
02 cadernos de aritmética “meu primeiro caderno”,10 x 10 mm encapado de azul
01 caderno brochura pequeno 60 folhas encapado de azul
01 caderno de cartografia milimetrado s/ folhas de seda – 50 folhas, encapado de azul.
02 cadernosbrochurão capa dura azul 96 folhas
01 apontador com depósito
01 jogo de canetinha coloridas com 12
02 caixas massa de modelar com 12 ( acrilex soft)
01 estojo com zíper
01 caixa de giz de cera
01 tela de pintura 16 x 21
02 tubos de cola branca (Tenaz 90g)
01 ábaco de madeira aberto e (1 pode de 1litro para guardear as peças)
USO PESSOAL – QUE RETORNA DIARIAMENTE
MATERIAL PARA O LANCHE
MATERIAL DE HIGIENE
01 garrafa para água
01 escova dental e 01 escova de cabelo

01 copinho sem tampa
01 pratinho inquebrável para o lanche
01 toalha para o lanche
01 lancheira

01 creme dental
01 toalha higiênica
01 nécessaire

PARA USO DA PROFESSORA EM SALA– deverá ser entregue nos dias 30 e 31/01
500 folhas de sulfite(A4)
01 tubo de tinta alto-relevo dimensional
01 tubo de cola glitter (dourado)
01 caixa de tinta guache com 6
02 folhas decartolina laminada (prata, verde)
02 folhas off set ( vermelho e preto)
03 folhas de EVA (1 vermelha, 1 estampada e 1 com gliter )
02 folhas de celofane (1amarelo,1verde)
01 pacote de papel criativo (25 folhas)
01 brinquedo pedagógico de alfabetização( sílabas, montagem de palavras), específico para 5 anos
01 pasta plástica polionda azul5 cm
02 fitas crepe 18mmx50mt
03 cartelas de adesivos
03 durex colorido (azul, amarelo, vermelho)
Sucata
01 gibi ; 01 revista
FARMACINHA
1 FITA MICROPORE e 01 caixa de band-aid
Obs. Favor enviar todos os cadernos de capa duraazul. Identificar todos os materiais com o nome da criança.

A agenda escolar é cedida pela escola.
O LIVRO DE LITERATURAADQUIRIDONA ESCOLA. (VALOR A SER DEFINIDO)

