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Lista de Materiais/ 2022 

 
MATERNAL BABY 

(crianças com 6 meses completos e que completarão um ano após 31 de março do ano vigente) 
 

• Os alunos devem trazer diariamente os materiais de uso pessoal na mochila, se atentando para que esse 

material seja reposto todos os dias.   

• Todos os materiais, sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, deverão ser identificados com o nome do 

aluno.  

 
MATERIAIS DE USO PESSOAL  
• 01 Saco plástico para guardar roupa suja;  
• 01 Fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;  
• 01 toalha de banho com o nome da criança;  
• 02 trocas de roupa;  
• 01 chupeta, caso use; 
• 01 lençol personalizado com o nome da criança (Tamanho: (1m20cm comprimento(altura) / 65 cm de 

largura/ 07 cm de espessura); 
• 01 pacote de lenços umedecidos;  
• Fraldas descartáveis;  
• 01 tubo de pomada para assaduras, de sua preferência;  
• 01 copos com tampa para água com o nome da criança 
• 01 kit banho: sabonete, bucha, xampu e pente de cabelo 

 
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA ESCOLA 

 
• 01 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr) cores vibrantes;  
• 01 pacote de chamex (100 folhas); 
• 01 pasta preta com 50 plásticos  
• 04 envelopes pardo (tamanho 370X450) 
• 01 caixa firme e resistente na cor azul (tipo caixa de camisa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Observações:  
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança.  
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia DDA - Av. 
Leopoldino de Oliveira, 287 - Parque do Mirante – Tel:(34) 3077-2923. 
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Lista de Materiais / 2022 

MATERNAL I 

(crianças de 1 ano completo ou que completarão 1 ano até 31 de março do ano vigente) 

• Os alunos devem trazer diariamente os materiais de uso pessoal na mochila, se atentando para que esse 

material seja reposto todos os dias.   

• Todos os materiais, sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, deverão ser identificados com o nome do 

aluno.  

 
MATERIAIS DE USO PESSOAL  

• 01 Saco plástico para guardar roupa suja;  
• 01 Fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;  
• 01 toalha de banho com o nome da criança;  
• 02 trocas de roupa;  
• 01 chupeta, caso use; 
• 01 lençol personalizado com o nome da criança (Tamanho: (1m20cm comprimento(altura) / 65 cm de 

largura/ 07 cm de espessura); 
• 01 pacote de lenços umedecidos;  
• Fraldas descartáveis;  
• 01 tubo de pomada para assaduras, de sua preferência;  
• 01 copo com tampa para água com o nome da criança 
• 01 kit banho: sabonete, bucha, xampu e pente de cabelo 
• 01 Escova de dente e 01 creme dental;  

 
MATERIAIS QUE PERMANECEM NA ESCOLA 

 
• 01 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr) cores vibrantes;  
• 01 pacote de chamex (100 folhas); 
• 01 pacote de chamex ( A3); 
• 01 pasta preta com 50 plásticos;  
• 04 envelopes pardo (tamanho 370X450); 
• 01 caixa de massinha de modelar grande; 
• 01 caixa de giz de cera jumbo; 
• 01 caixa firme e resistente na cor amarela (tipo caixa de camisa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações:  
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança.  
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia DDA - Av. 
Leopoldino de Oliveira, 287 - Parque do Mirante – Tel:(34) 3077-2923. 
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Lista de Materiais / 2022 

MATERNAL II  

(Crianças de 2 anos completos ou que completarão 2 anos até 31 de Março do ano vigente) 

• Os alunos devem trazer diariamente os materiais de uso pessoal na mochila, se atentando para que esse 

material seja reposto todos os dias.   

• Todos os materiais, sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, deverão ser identificados com o nome do 

aluno.  

 
MATERIAIS DE USO PESSOAL  

• 01 Saco plástico para guardar roupa suja;  
• 01 Fralda de boca ou tolha de mão com o nome da criança;  
• 01 toalha de banho com o nome da criança;  
• 02 trocas de roupa;  
• 01 lençol personalizado com o nome da criança (Tamanho: (1m20cm comprimento(altura) / 65 cm de 

largura/ 07 cm de espessura); 
• 01 pacote de lenços umedecidos;  
• Fraldas descartáveis;  
• 01 tubo de pomada para assaduras, de sua preferência;  
• 01 copo com tampa para água com o nome da criança 
• 01 kit banho: sabonete, bucha, xampu e pente de cabelo 
• 01 Escova de dente e 01 creme dental;  

 
 

   MATERIAIS QUE PERMANECEM NA ESCOLA  
 

• 01 pacote de creative paper (Filipinho 120gr) cores vibrantes;  
• 01 pacote de chameguinho (100 folhas); 
• 01 pasta catálogo com 50 plásticos;  
• 01 estojo contendo 1 lápis de escrever jumbo, uma borracha e lápis de cor jumbo; 
• 01 pacotes de creative paper (Filipinho 120gr) cores vibrantes;  
• 04 envelopes pardo (tamanho 370X450); 
• 01 caixa de giz de cera jumbo; 
• 01 pacote de massinha de modelar grande; 
• 01 caixa firme e resistente na cor amarela (tipo caixa de camisa) 

 
 

 

 

 

 

Observações:  
1. Todos os materiais relacionados deverão ser marcados com o nome da criança.  
2. O uniforme escolar é de uso obrigatório e deve ser adquirido na Malharia DDA - Av. 
Leopoldino de Oliveira, 287 - Parque do Mirante – Tel:(34) 3077-2923. 
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