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MATERIAL INDIVIDUAL 
1 sabonete líquido 
4 caixas de lenços de papel 
4 pacotes de lenços umedecidos 
1 copo de plástico (c/ nome) 
1 prato de plástico (c/ nome) 
2 toalhas pequenas (c/ nome bordado) 
1 avental (c/ nome) 

1 muda de roupa reserva (colocar na mochila 
diariamente) 
1 almofada média (c/ nome) 
1 guardanapo americano de plástico para o lanche 
1 colher (c/ nome) 
1 foto do aluno de corpo inteiro 10x15

MATERIAL ESCOLAR  
1 pasta plástica para A3  
1 pasta com elástico simples  
2 blocos 20 folhas A3 colorido  
50 folhas A4 ofício branca  
50 folhas sulfite 60 branca  
2 blocos de 20 folhas A3 297x420mm (sugestão 
CANSON)  
1 pacote de folha Color Set Criativo  
2 folhas de EVA liso com cores diferentes  
2 folhas de EVA com glitter (cor a escolher)  
2 metros de papel pardo  
1 pacote de folhas Creative Paper  
1 jogo de pincel anatômico ponta vai e vem  
2 rolos de fita crepe (sugestão: 3M SCOTT)  
1 folha de papel paraná  

1 pote de tinta guache 250 ml (cor a escolher)  
1 tubo de cola 90g  
1 rolo de pintura espuma - 5 cm  
1 pincel chato nº 16  
1 pincel broch  
1 dúzias de prendedores de roupa de madeira  
1 caixa de giz de cera bastão curto  
1 jogo de cola colorida  
2 colas glitter (cor a escolher)  
1 kit de massinha de modelar com forminhas  
1 pote de 500gr de massa de modelar (sugestão 
SOFT)  
1 rolo de durex colorido (cor a escolher)  
10 pratos de papelão número 10  

  
BRINQUEDOS  
1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária (quebra cabeça (de no máximo 6 peças), memória, encaixe 
médio, figuras geométricas, alinhavo) (escolher 1 item)  
1 jogo de areia (c/ o nome)  
1 bola de plástico MÉDIA  
1 kit cozinha; kit cabeleireiro; kit ferramentas; kit fazendinha, kit médico (escolher 2 itens diferentes)  
1 carrinho tamanho médio ou 1 boneca  
 
SUCATAS  
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Restos de lã, botões coloridos (médio/grande)  
Lantejoulas de cores e tamanhos diferentes  
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
Todo material deve vir identificado com o nome do aluno 

Os materiais são obrigatórios, individuais e indispensáveis. 
Cópias de materiais não são permitidas. 

O USO DO UNIFORME ESCOLAR É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE 


