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LISTA DE MATERIAIS PARA MINI-MATERNAL – 2019 
 

01 livro de histórias musical (á escolha dos pais) 
01 brinquedo de pano ou plástico (de acordo com a idade da criança)  
01 colas em bastão grande 90 grs. 
02 potes de massa de modelar 150 grs. (cores variadas) 
01 caixa de pintura a dedo 
100 folhas de sulfite colorido azul A4 (75g) 
500 fls. sulfite branca A4 (75g) 
01 caderno pequeno de capa dura vermelho (50 fls.) ou agenda. 
01 mochila 
01 lancheira 
01 nécessaire 
 

 
Enviar na mochila diariamente: 
05 fraldas descartáveis (se usar) 
01 pomada para assadura (se usar) 
01 caixa de lenço de papel (com 50 lenços) 
01 pacote de lenço umedecido 
01 sacolinha para colocar a roupa trocada 
01 troca de roupa (enviar calcinha/cueca) 
01 mamadeira para ficar na escola (se usar) 
01 lata de leite  
01 garrafinha d’água  
 
Kit higiene (enviar na nécessaire): 
Deverá permanecer na escola para uso diário e individual. Enviaremos todas as 6ª feiras para troca ou higienização. 
01 avental / babador 
01 toalha de mão para a escovação 
01 caneca plástica para a escovação 
01 escova dental com capinha protetora (adequada para idade) 
01 creme dental sem flúor. 
01 álcool em gel de 250 ml 
 
Para alunos Período Integral acrescentar: 
01 travesseiro com fronha 
01 lençol de baixo /01 lençol de cima  
01 cobertor ou manta conforme estação 

 
OBSERVAÇÕES: 

→ Todas as listas de material estão disponíveis no site da escola - www.escolacurumimembu.com.br 
→ Materiais específicos serão solicitados de acordo com os projetos bimestrais 
→ Colocar nome em todos os materiais 
→ Taxa de papeis anual: R$ 30,00 – Incluído no boleto do mês de abril 
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