
 

 

Centro Municipal de Educação Infantil JESSÉ 

Murback 
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR_BERÇÁRIO INTEGRAL - 2020 

 01 pasta nº40 para guardar as atividades. 

 01 caderno de desenho, tamanho grande _ capa dura 

 01 agenda 

 02 folha de  E.V.A  

 02 folha de  E.V.A com gliter  

 01 pacote de sulfite 

 01 pacote papel color set 

 01 pote de 250 ml, tinta guache  

 01 caixa de massa modelar macia, contendo 12 unidades 

 

HIGIENE E USO  PESSOAL 

 01 mamadeira (se fizer uso) 

 01 copo para água simples 

 01 copo para água simples 

 01 toalha de banho com nome da criança. 

 01 sabonete infantil  

 01 saboneteira. 

 01 esponja para banho. 

 01 escova para cabelo 

 shampoo  

Trazer diariamente: 

 01 bolsa que (deverá ser grande para que acomode os pertences da criança) 

 02 trocas de roupas conforme estação (frio ou calor). 

 01 embalagem de lenço umedecido 

 Chinelo 

 06 Fraldas descartáveis  

 01 toalha de boca com o nome da criança. 

 Saco plástico ou um saquinho retornável para roupas sujas 

 01 pomada de assadura. 

 

 UNIFORME DO CMEI. 

 KIT SONINHO (COBERTA E TRAVESSEIRO COM FRONHA) 

 Materiais sujeitos a reposição conforme necessidade. 

 

 ENTREGAR OS MATERIAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS  COM O 

NOME DO ALUNO (A) NO DIA 05/02/2020 NO CMEI. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Centro Municipal de Educação Infantil JESSÉ 

Murback 
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR_BERÇÁRIO  – 2020 - PARCIAL 

 01 pasta nº40 para guardar as atividades. 

 01 caderno de desenho, tamanho grande (capa dura) 

 01 agenda 

 02 folha de  E.V.A  

 02 folha de  E.V.A com gliter  

 01 pacote de sulfite 

 01 pacote papel color set 

 01 pote de 250 ml, tinta guache  

 01 caixa de massa modelar macia, contendo 12 unidades 

 

HIGIENE E USO  PESSOAL 

 01 mamadeira (se fizer uso) 

 01 copo para água simples 

 01 copo para água simples 

 01 toalha de banho com nome da criança. 

 01 sabonete infantil  

 01 saboneteira. 

 01 esponja para banho. 

 01 escova para cabelo 

 shampoo e condicionador 

Trazer diariamente: 

 01 bolsa que (deverá ser grande para que acomode os pertences da criança) 

 02 trocas de roupas conforme estação (frio ou calor). 

 01 embalagem de lenço umedecido 

 Chinelo 

 04 Fraldas descartáveis  

 01 toalha de boca com o nome da criança. 

 Saco plástico ou um saquinho retornável para roupas sujas 

 01 pomada de assadura. 

 

 

 UNIFORME DO CMEI. 

 KIT SONINHO ( COBERTA E TRAVESSEIRO COM FRONHA 

 Materiais sujeitos a reposição conforme necessidade. 

 

 

 ENTREGAR OS MATERIAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS  COM O 

NOME DO ALUNO (A) NO DIA 05/02/2020 NO CMEI. 

 

 



 

 

Centro Municipal de Educação Infantil JESSÉ 

Murback 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR_MATERNAL I/2020 - INTEGRAL 

 01 pasta nº40 para guardar as atividades. 

 01 estojo    

 02 cadernos de desenho, tamanho grande (capa dura) 

 01 agenda 

 01 folha papel cartão 

 01 papel crepom 

 02 folha de  E.V.A  

 02 folha de  E.V.A com gliter  

 01 pacote papel color set 

 01 pote de 250 ml, tinta guache  

 01 caixa de lápis de cor  

 01 tesoura sem ponta  

 01 caixa de massa modelar macia, contendo 12 unidades 

 01 pacote canetinha colorida 

 01 pacote de palito de sorvete sem aresta 

 01 pincel nº08 

 01 vidro de cola colorida relevo. 

 01 vidro de cola branca grande bico simples 

 01 pote de maionese (tipo hellmanns vazio) 

HIGIENE E USO  PESSOAL 

 01 mamadeira (se fizer uso) 

 01 copo para água simples 

 01 copo para água simples 

 01 toalha de banho com nome da criança. 

 01 toalha pequena (para mãos) 

  01 sabonete infantil  

 01 saboneteira. 

 01 esponja para banho. 

 01 escova dental com tampa de proteção  

  01 creme dental infantil / SEM FLUOR. 

 01 escova para cabelo 

 shampoo  

Trazer diariamente: 

 A bolsa (deverá ser grande para que acomode os pertences da criança) 

 02 trocas de roupas suficientes conforme estação (frio ou calor). 

 01 embalagem de lenço umedecido 

 Chinelo 

 04 Fraldas descartáveis (se fizer uso) 

 01 toalha de boca com o nome da criança. 

 Saco plástico ou retornável para guardar roupa suja. 

 UNIFORME DO CMEI. 

 KIT SONINHO (COBERTA E TRAVESSEIRO COM FRONHA 

 Materiais sujeitos a reposição conforme necessidade. 

 ENTREGAR OS MATERIAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS  COM O NOME DO 

ALUNO (A) NO DIA 05/02/2020 NO CMEI. 



 

 

 

Centro Municipal de Educação Infantil JESSÉ 

Murback 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR_MATERNAL II/2020 - INTEGRAL 

 01 pasta nº40 para guardar as atividades. 

 01 estojo    

 02 cadernos de desenho, tamanho grande (capa dura) 

 01 agenda 

 01 folha papel cartão 

 01 papel crepon 

 02 folha de  E.V.A  

 02 folha de  E.V.A com gliter  

 01 pacote papel color set 

 01 pote de 250 ml, tinta guache  

 01 caixa de lápis de cor  

 01 tesoura sem ponta  

 01 caixa de massa modelar macia, contendo 12 unidades 

 01 pacote canetinha colorida 

 01 pacote de palito de sorvete sem aresta 

 01 pincel nº08 

 01 vidro de cola colorida relevo. 

 01 vidro de cola branca grande bico simples 

HIGIENE E USO  PESSOAL 

 01 copo para água simples 

 01 copo para água simples 

 01 embalagem de lenços umedecidos por mês. 

 01 toalha de banho com nome da criança. 

 01 toalha pequena (para mãos) 

  01 sabonete infantil  

 01 saboneteira. 

 01 esponja para banho. 

 01 escova dental com tampa de proteção  

  01 creme dental infantil / SEM FLUOR. 

 01 escova para cabelo 

 Shampoo  

Trazer diariamente na bolsa: 

 Mudas de roupas suficientes conforme estação (frio ou calor). 

 Chinelo 

 04 Fraldas descartáveis (se fizer uso) 

 01 toalha de boca com o nome da criança. 

 Saco plástico ou retornável para roupa suja. 

 UNIFORME DO CMEI. 

 KIT SONINHO (COBERTA E TRAVESSEIRO COM FRONHA) 

 Materiais sujeitos a reposição conforme necessidade. 

 

 ENTREGAR OS MATERIAIS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS  COM O NOME DO 

ALUNO (A) NO DIA 05/02/2020 NO CMEI. 


