
LISTA DE MATERIAIS 2017 

 BERÇÁRIO, NÍVEL 1 E NÍVEL 2 / EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

USO GERAL (BERÇÁRIO, NÍVEL 1 E NÍVEL 2) 

 Mochila com tamanho suficiente para mudas de roupas, necessaire e agenda da escola; 

 1 avental para pintura (tecido impermeável com manga longa); 

 1 pasta catálogo - 40 sacos plásticos, capa PP; 

 1 necessaire com lenço umedecido, pomada e fraldas diariamente na mochila; 

 1 saquinho plástico para colocar as roupas sujas, diariamente; 

 2 livros de história infantil (de acordo com a lista disponível com a professora na entrevista inicial); 

 1 jogo pedagógico (de acordo com a lista disponível com a professora na entrevista inicial) ou 1 

fantoche de feltro ou de espuma; 

 2 revistas para recortes (Cláudia, Desfile, Pais e Filhos ou similar); 

 Avaliação Escolar do ano anterior (2016); 

 

USO SOMENTE PARA CRIANÇAS DO BERÇÁRIO 

 2 babeiros diariamente na mochila; 

 1 mamadeira 

 

USO SOMENTE PARA CRIANÇAS DO NÍVEL 1 

 2 babeiros diariamente na mochila; 

 1 guardanapo de tecido, Identificado, para o momento das refeições 

 1 garrafinha/squeeze para água 

 

USO SOMENTE PARA CRIANÇAS DO NÍVEL 2 

 1 guardanapo de tecido, Identificado, para o momento das refeições 

 1 garrafinha/squeeze para água 

 

 



CRIANÇAS DE TURNO INTEGRAL 

 1 escova de dente nova com capa protetora e creme dental 

 1 jogo de lençol 

 

OBSERVAÇÕES:  

Todo material deverá ser identificado com o nome da criança e entregue no dia da entrevista inicial. 

Devem estar acondicionados numa sacola também identificada. 

Informamos que a partir do dia 20/02/2017, o uso do uniforme será obrigatório para as crianças do 

Nível 1 e Nível 2. 

 

INDICAÇÃO DE FORNECEDOR 

Desde 2013, o Colégio Farroupilha conta com um novo parceiro para comercialização de livros 

e materiais didáticos nas dependências da escola. A Casa do Estudante (ao lado do Bar do Zé) tem toda 

a infraestrutura necessária para bem atendê-los com relação às necessidades da lista de material 

apresentada. Lembramos que a Família também pode optar em comprar os livros didáticos e os 

materiais escolares na livraria de sua escolha. 

Durante o verão, a casa do Estudante no Farroupilha estará aberta. O telefone para contato é 

3334.2600, e o e-mail, comercial@casadoestudante.com. 


