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Material Coletivo
Pasta branca com 40 plásticos (tipo: pasta de arquivo)
*este material pode ser de continuidade do Berçário 2
Pasta maleta A3 transparente
Folhas de sulfite Branca
Folha de papel contact transparente
Folha de papel contact colorida
Caixa de cola colorida
Bloco de papel canson colorido A4
Bloco de papel canson branco A4
Caneta hidrocolor 12 cores jumbo (lavável)
Folhas de sulfite A3 branco
Bloco de canson branco A3
Bloco de canson colorido A3
Caixa de lápis de cor jumbo
Caixa de giz jumbo
*Folha de papel scrapbook decorada vendida em casa de produtos de
artesanato. (Para decoração da pasta de relatório individual do aluno)
EVA (sugestão de cores: amarelo, azul, verde e vermelho)
EVA com Gliter (sugestão de cores: vermelho, branco e dourado)
EVA felpudo (Opção de cores: Verde, vermelho, amarelo)
Pacote de penas coloridas
Botões coloridos
Fita de cetim 15mm colorida (10 metros)
Brinquedo, exemplos: boneco, boneca, animais de fazenda em miniatura,
carrinho, panelinha (para ficar na escola)
Pincel n° 18
Rolo de pintura pequeno
Cola bastão grande (schot, pritt)
Tubo de cola de 90g
Livro de história de capa dura de acordo com a faixa etária
Pacote de bolinhas de gel
Pote de Massinha 500g (tutiguti ou soft)
Papel Laminado
Cola de Silicone
Pacote de prendedor de roupa em madeira tamanho médio
Refil de cola quente grosso
Pacote de olhinho móvel n°10
Caneta permanente
Pacote de algodão
Lixa fina
Pacote de pratinho de papel n°10
Barbante colorido
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Material Individual
Organizador 14 cm x 22 cm (PERÍODO INTEGRAL)
Porta chupeta com 1 chupeta reserva
Escova de dente com capa protetora para manter na bolsa (estojo)
Pasta de dente sem flúor
Copinho com tampa para suco e água
Travesseiro de Adulto
Fronha de travesseiro de adulto (branco)
Lençol de elástico de algodão (1,30 x 63 cm – branco)
Avental de tecido para uso nas atividades de artes
Esparadrapo para identificação dos pertences 12mm X 3m
Foto do Aluno 10x15
Foto da família 10X15

Material de Higiene
*Condicionador
*Shampoo
*Sabonete Líquido
*Colônia de bebê (opcional)
Saquinho de Tecido (retornável) para roupas sujas
Sacos Plásticos para roupas molhadas (para ficar na escola)
Saquinho de elástico de cabelo (silicone) para meninas
Lenço umedecido para higiene das mãos e rosto (para ficar na escola)

*Material sujeito a reposição.
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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.

