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Quantidade Material Individual 

01 Organizador 14 cm x 22 cm (Integral) 

01 Porta chupeta com chupeta 

01 Escova de dente com (capa protetora para as cerdas adequada para faixa etária) ou 
porta escova 

01 Pasta de dente sem flúor 

01 Mamadeira para Leite 

01 Copinho para água (copinho de transição) 

01 Travesseiro de adulto 

01 Fronha de travesseiro de adulto  

01 Lençol de elástico de algodão (branco) Tamanho 130x70 cm 

01 Foto da criança (10 cm x 15 cm) 

01 Foto da família (10 cm x15 cm) 

  

Quantidade Material Coletivo 

200 Sulfite branca 

100 Sulfite colorida 

01 Cola líquida instantânea/permanente para EVA 

01 Caneta de retroprojetor (preta ou azul) 

03 * Folha de papel scrapbook decorada (vendida em casa de produtos de artesanato). 
(A folha é para decoração da pasta de relatório individual do aluno com o tema 
escolhido pela família no scrapbook) 

01 Bloco de papel canson colorido A4 

01 Bloco de papel canson branco A4 

02 Bloco de papel canson branco A3 

02 Bloco de papel canson colorido A3 

03 EVA colorido (Sugestão de cores: vermelho, amarelo, azul ou verde) 

01  EVA felpudo (Sugestão de cores: verde, marrom, branco e vermelho) 

01  EVA colorido com Gliter (Sugestão de cores: dourado, branco, preto, azul ou 
vermelho) 

01 Cola bastão grande (scoth, pritt) 

01 Pacote de bexiga colorido nº 9 (sugestão de cor: rosa, verde e branco) 

01 Pacote de olhinhos móveis n°10 

01 Fita banana 

01 Pacote de penas coloridas  

 01 Pasta branca com 40 plásticos (tipo pasta de arquivo/fichário) 

08 Botão colorido 

01 Esparadrapo branco 12mm x 3m 

01 Brinquedo para ficar na escola. Exemplo: peças de encaixar para faixa etária, 
carrinhos de plástico, animais da fazenda, boneco(a).  

01 Livro de história capa dura de acordo com a faixa etária 

02  Fita durex colorida. Opção de cores: Azul, verde, amarelo e vermelho 

01 Pacote de bolinhas em gel 
 

Quantidade Material de Higiene 

01 *Condicionador  

01 *Shampoo  

01 *Sabonete líquido  

01 *Colônia de bebê (opcional)  

03 *Lenço umedecido para higiene das mãos e rosto (Para ficar na escola) 

02 Saquinho de tecido (retornável) para roupas sujas 

300 *Sacos plásticos para roupas molhadas (Ficar na escola) 

02 *Saquinho de elástico de cabelo (silicone) ou de lacinhos para meninas 
 

*Material sujeito a reposição. 

 

▪ Todo material INDIVIDUAL E DE HIGIENE deve ser IDENTIFICADO COM NOME DA CRIANÇA; 

▪ Conforme os materiais individuais e de higiene acabarem a professora solicitará via agenda; 

▪ ENTREGAR TODO MATERIAL ESCOLAR NA PRIMEIRA SEMANA DA ADAPTAÇÃO DO ALUNO; 

▪ NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO PARA O MATERIAL DE USO COLETIVO. 


