
01 toalha de rosto;

- 01 Rolinho de esponja para pintura;

Se usar: fralda, lenço umedecido, pomada;

- 01 Bloco cria�vo branco ou bege;

- 01 pacote de palito de churrasco;

- 01 Avental;

- 02 Folhas de papel seda colorida;

- 01 Caixa de caneta hidrográfica c/ 6 cores, ponta grossa;

- 01 brinquedo para o parque (exemplo: carrinho de mão, carrinhos, trator, baldinhos, regador, pá...). 

VAI E VOLTA TODOS OS DIAS NA BOLSA

01 escova dental macia;

- 01 Folha de lixa para madeira n° 120;

01 creme dental;

01 caneca plás�ca;

- 02 Revistas velhas (para recorte);

01 toalha pequena;

01 garrafa de água;

01 estojo para guardar o material de higiene bucal (vai e volta na mochila, todos os dias);

OBSERVAÇÃO:

- 01 Pacote de algodão pequeno;

MATERIAL PARA ESCOVAÇÃO E USO DIÁRIO:

2. Caso tenha algum material do ano anterior poderá ser reaproveitado.
1. Todo material e roupa deverá ser iden�ficado com o nome do aluno;

Roupa reserva de acordo com a estação;

- 01 pacote de palito de picolé;

- 01 Esponja macia;

Protetor solar e repelente;

- 02 Po�nhos de massa de modelar;

- 02 Massinhas de EVA;

- 02 Potes de guache de 250 ml (cores variadas);

TURMA INFANTIL 0 (02 ANOS) – MATUTINO

- 01 Tubo de cola branca;

Material para a�vidades:

- 01 caixa de giz de cera, no formato resistente a quebra (igual ao modelo longo da faber-castell) favor colocar em 

um pote plás�co com tampa;
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- 01 avental para pintura;

01 garrafa de água;

01 toalha com o nome;

- 01 pacote de papel A4 fluorescente com várias cores;

- 01 pacote de papel A4 folha branca (100 folhas);

- 01 Revistas velhas (para recorte);

01 estojo para guardar o material de higiene bucal (vai e volta na mochila, todos os dias);

- 01 pacote de papel Cria�vo Color Set  Cards 8 cores 120g A4 Folhas Canson;

2. Caso tenha algum material do ano anterior poderá ser reaproveitado.

01 pacote de palito de churrasco;

01 roupa reserva para eventuais necessidades, (de acordo com a estação);

VAI E VOLTA TODOS OS DIAS NA BOLSA

01 escova dental macia;

01 toalha pequena;

1. Todo material e roupa deverá ser iden�ficado com o nome do aluno;

- 01 rolinho de pintura;

MATERIAL PARA ESCOVAÇÃO E USO DIÁRIO:

- 01 pas�nha plás�ca com elás�co;

- 01 pote de �nta para tecido.

- 01 pasta maleta (tamanho: 260mmx360mmx43mm);

01 pacote de palito de picolé;

- 01 brinquedo para o parque (construir um brinquedo com materiais recicláveis, resistentes, (como madeira 

(carrinho de mão, carrinhos, trator, baldinhos, regador, pá...), usando sua cria�vidade);

01 caneca plás�ca;

01 creme dental;

OBSERVAÇÃO:

- 02 potes de massinha de modelar (500 g);

- 01 Tubo de cola branca grande;

- 01 Estojo de cane�nhas hidrocor, 12 cores;

- 01 caixa de lápis de cor (Jumbo);

TURMA INFANTIL I (03 ANOS) – MATUTINO

Material para a�vidades:

- 01 pincel N°16;

- 02 Potes grandes de guache de 250 ml (cores variadas);

- Forminhas, rolo, tampinhas, para uso com massinha;

- 01 caixa de giz de cera, no formato resistente a quebra (igual ao modelo longo da faber-castell) favor colocar em 

um pote plás�co com tampa;
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TURMA INFANTIL II (04 ANOS) – MATUTINO E VESPERTINO

- 01 tesoura sem ponta de boa qualidade;

- 01 caixa de lápis de cor;

- 02 potes de massinha de modelar (500 g);

- 01 pote de �nta para tecido;

- 01 pas�nha plás�cas com elás�co, tamanho 24x18;

- 01 po�nho de Lantejoulas e 1 de gli�er.

- 02 pincéis, (um n° 14 ou 16 e um n°8);

- 01 tubo de cola colorida;

Material para a�vidades:

- 02 tubo de cola grande;

- 01 caixa de giz de cera, no formato resistente a quebra (igual ao modelo longo da faber-castell) favor colocar em 
um pote plás�co com tampa;

- 02 potes grandes de guache (cores variadas);

- Forminhas, rolo, tampinhas, para uso com massinha;

- 01 Estojo de cane�nhas hidrocor, 12 cores;

- 01 foto 3x4 do aluno;

- 01 brinquedo para o parque (exemplo: carrinho de mão, carrinhos, baldinhos, pás...);

- 01 pacote de papel A4 folha branca (100 folhas);

- 01 lápis preto (para escrever);

- 01 garrafa de água;

- 01 Pasta maleta;

- 01 penal (estojo c/ duas ou mais repar�ções);

- 01 borracha branca;

- 01 escova dental macia;

OBSERVAÇÃO:
1. Todo material e roupa deverá ser iden�ficado com o nome do aluno;

- 01 pacote de palito de picolé;

- 01 caneca plás�ca;

2. Caso tenha algum material do ano anterior poderá ser reaproveitado.

- 01 pacote de palito de churrasco;

- 01 roupa reserva para eventuais necessidades, (de acordo com a estação);

- 01 jogo pedagógico de Português ou Matemá�ca (exemplo: soletrando, trilha do alfabeto, memória do albabeto ou 
números;

- 01 pacote de papel A4 fluorescente com várias cores;

- 01 apontador;

- 01 creme dental;

- 01 toalha pequena;

VAI E VOLTA TODOS OS DIAS NA BOLSA

- 01 avental para pintura;

MATERIAL PARA ESCOVAÇÃO E USO DIÁRIO:

- 01 pacote de papel Canson branco ou bege;

- 01 estojo para guardar o material de higiene bucal (vai e volta na mochila, todos os dias);

- 01 toalha com o nome;
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- 01 roupa reserva para eventuais necessidades, (de acordo com a estação);
MATERIAL PARA ESCOVAÇÃO E USO DIÁRIO:

- 01 garrafa de água;
- 01 toalha com o nome;

1. Todo material e roupa deverá ser iden�ficado com o nome do aluno;
2. Caso tenha algum material do ano anterior pode reaproveitar.

- 01 escova dental macia;
- 01 creme dental;
- 01 caneca plás�ca;

- 02 potes grandes de guache (cores variadas);

- 01 tubo de cola grande;

- 02 potes de massinha de modelar (500 g);

TURMA INFANTIL III (05 ANOS) – MATUTINO E VESPERTINO

MATERIAL PARA ATIVIDADES:
- 02 pincéis, (um n° 14 ou 16 e um n°0);

- 01 tesoura sem ponta de boa qualidade;
- Forminhas, rolo, tampinhas, para uso com massinha;

- 01 tubo de cola colorida;

OBSERVAÇÃO:

- 01 po�nho de Lantejoulas.

- 01 pacote de palito de churrasco;
- 01 pacote de palito de picolé;

VAI E VOLTA TODOS OS DIAS NA BOLSA

- 01 caixa de giz de cera, no formato resistente a quebra;
- 01 tubo de cola bastão;

- 01 caixa de lápis de cor;

- 01 pasta maleta plás�ca (tamanho 260mm x 360mm x 45mm);
- 01 avental para pintura;

- 02 pas�nhas plás�cas com elás�co tamanho A4;

- 01 foto 3x4 do aluno;
- 01 pacote de papel A4 fluorescente com várias cores;

- 01 pote de �nta para tecido;

- 01 caderno pequeno (brochura);

- 01 Estojo de cane�nhas hidrocor, 12 cores;

- 01 brinquedo para o parque (exemplo: carrinho de mão, carrinhos, baldinhos, pás...);
- 01 jogo pedagógico de Português ou Matemá�ca;

- 01 penal (estojo) c/ duas ou mais repar�ções;

- 01 apontador;
- 01 lápis preto (para escrever;)

- 01 borracha branca;

- 01 pacote de papel A4 folha branca (100 folhas);

- 01 toalha pequena;
- 01 estojo para guardar o material de higiene bucal (vai e volta na mochila, todos os dias);
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