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MATERIAL INDIVIDUAL  
1 escova dental (c/ capa protetora e nome)  
1 creme dental infantil  
1 sabonete líquido  
2 caixas de lenço de papel  
1 pote de lenço umedecido  
1 copo de plástico (c/ nome)  
1 colher (c/ nome)  
1 prato de plástico (c/ nome)  
1 garfo de pontas arredondadas de plástico (c/ 
nome)  
1 faca de plástico sem ponta (c/ nome)  

1 toalha pequena (c/ nome bordado e alça para 
pendurar)  
1 toalha para pintura  
1 guardanapo americano para o lanche (plástico)  
1 camiseta tamanho M, adulto, manga curta, já 
usada (c/ nome)  
1 muda de roupa e calçado reserva (colocar na 
mochila diariamente)  
1 almofada pequena (c/ nome bordado)  
1 foto de corpo inteiro recente (10x15)  
1 foto 3x4 recente

  
MATERIAL ESCOLAR  
1 estojo de tecido com divisórias de fácil 
manuseio (c/ nome)  
caderno de desenho grande e capa dura  
4 blocos de 20 folhas A3 colorido  
4 blocos de 20 folhas A3 branco 297x420 mm 
(sugestão CANSON)  
150 folhas de ofício A4  
50 folhas A4 sulfite 60 branca  
50 folhas A4 sulfite 60 coloridas (cor a 
escolher)  
2 pacotes de papel colorido A4 (cores cítricas)  
2 rolos de papel crepom (cor a escolher)  
2 folhas de EVA liso (cores a escolher)  
2 folhas de EVA com glitter (cores a escolher)  
1 folha de EVA decorado  
50 folhas de papel Lumi Papers (cores cítricas)  
2 metros de papel contact transparente  
2 lápis de escrever  
2 borrachas macias  
2 folhas de papel celofane  
2 plásticos grossos transparentes tamanho A4  
1 pasta com elástico simples  

1 pasta plástica para A3  
1 caixa de giz de cera bastão, curto e fino  
1 apontador de plástico simples  
2 tubos de cola glitter (cor a escolher) 
3 rolos de fita crepe (sugestão 3M-Scott)  
1 caixa de lápis de cor 12 cores (sugestão: Faber 
Castell)  
1 conjunto de cola colorida (6 unidades)  
1 tubo de cola alto relevo  
1 tubo de tinta guache (cor a escolher)  
1 caixa de tinta guache (6 cores) show color c/ 
tampa pincel  
1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores (ponta 
grossa)  
1 tesoura de ponta arredondada (sugestão - 
TRAMONTINA/EBERLE)  
1 tubos de cola (90g)  
2 colas bastão  
2 potes de massa de modelar grande (sugestão 
Acrilax) - (cor a escolher)  
1 pincel grosso chato nº 14  
1 lixa de fogão  
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2 mts. Papel pardo  
4 mts. TNT (cor a escolher)  
1 cx. de camisa forrada (c/ nome)  
1 cx. de sapato forrada (c/ nome)  
1 pen drive  
12 prendedores de madeira  

1 esponja de espuma  
1 rolo de pintura (espuma- 5 cm)  
1 folha de papel paraná  
1 kit de massinha de modelar (rolinha e 
forminha)

  
LÍNGUA INGLESA  
10 plásticos grossos transparentes tamanho A4  
1 caixa de camisa forrada (c/ nome)  
2 rolos de papel crepom (cores a escolher)  
1 caixa de algodão  
1 pacote de palito de picolé  
 
BRINQUEDOS  
1 jogo pedagógico (encaixe, construção, lego grande), quebra-cabeça, memória, dominó - (escolher 1 
item)  
1 alfabeto móvel em madeira ou plástico  
1 tubo de bolha de sabão  
1 fantoche de mão ou 1 kit de dedoches  
1 jogo de areia (balde e pá c/ o nome)  
1 kit ferramentas; carrinho; kit cozinha; 1 boneca (escolher 1 item)  
1 bola de plástico grande  
 
LIVROS DIDÁTICOS  
PROGRAMA INTERNATIONAL SCHOOL: Acesse o site: metodistaie.meufilhobilingue.com, 
faça o seu cadastro inserindo corretamente os dados do aluno. Faça login e efetue a compra do kit, 
não esquecendo de utilizar o código de desconto que deve ser retirado na secretaria da escola. 
Qualquer dúvida, entre em contato no 0800 020 2811. 
 

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 


