
 
 
 

     
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAIS PARA 2020 
 
 
 

 
 

Material individual e de classe (com identificação: nome e ano) 
01 bloco de desenho branco A3 com 20 folhas 

         01 pacote de folha A4 LUMI PAPER CREATIVE (cores sortidas) 
         02 caixas de massa de modelar com 06 unidades (não tóxico) 

01 caixa pequena de lenço de papel 
01 caneca ou um copo com tampa (identificada) 
01 lancheira contendo um guardanapo de pano (bordado o nome) 
01 necessaire contendo: escova de dente e creme dental 
01 pacote de bexigas coloridas (20 unidades) 
01 pacote de fraldas  
01 pomada para assadura 
01 toalha de banho 
02 lenços umedecidos 
01 avental (atividades de Arte) 
 
 

Material de uso coletivo (sem identificação) 
02 folhas de EVA (estampada qualquer cor com gliter) 
01 metro de plástico bolha  
01 folha de papel laminado (vermelho e azul) 
01 durex colorido ( azul, vermelho ou verde) 
01 cartolina branca 

              06 botões grandes coloridos 
              01 folha de papel pardo 
              01 pacote de olhos móveis nº 10 
              01 folha de papel crepom 

 
 

    Literatura Infantil 
     01 livro de história infantil 3D/poup up (com história curta) 
      
 

 
 
 

Observações: 
⇒ 27/01/2020 – Entrega do material e Reunião de Pais: 

                                    7h30 (para pais de alunos matriculados no período da manhã) 
                                    13h (para pais de alunos matriculados no período da tarde) 
 

 ⇒ Material de uso coletivo: Será utilizado, em grupo, facilitando e dinamizando a realização das atividades propostas. 
 

⇒ Material individual e de classe: 
• Por ocasião de eventos e projetos pedagógicos, eventualmente, outros materiais poderão ser solicitados; 
• Evitar estojos de bichinhos, borrachas perfumadas e lapiseiras. 

 
⇒ Locais de Revenda de Uniformes Escolares 

   E-commerce  www.sagradostore.com.br  Fone (14) 3012-8690 
 
⇒ Início das aulas: 29/01/2020 

 
⇒ O diário escolar (agenda) será entregue na 1ª semana de aula. 

 
 
 

INFANTIL BABY – Educação Infantil 
 

Educação Infantil - Ensino Fundamental  
Pça. Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei, 184  -  Araçatuba- SP    CEP: 16010-430  
(18)3609-6609   www.redesagrado.com   www.cnsa.g12.br 

http://www.sagradostore.com.br/
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