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 Material de uso individual 

Para a mochila: 

□ Toalha de banho (identificada – uso diário - será enviada para casa as sextas-feiras para troca) 

□ 01 muda de roupa (blusa e short/saia de uniforme identificados, peças íntimas) 

□ 03 – 01 Garrafinha plástica 

□ 04 - 01 par de chinelos de borracha 

 

 Higiene pessoal: 

 

(Obs.: Uso diário. A professora solicitará o reabastecimento de alguns desses itens no decorrer do ano, quando for necessário). 

□ 01 nécessaire que comporte os itens abaixo (preferencialmente impermeável); 

□ 01 shampoo 

□ 01 condicionador 

□ 01 sabonete líquido 

□ 01 escova de dente com capa protetora 

□ 01 creme dental 

□ 01 escova/pente de cabelo

 

 Atividades pedagógicas/artísticas 

□ 03 gibis ou 01 livro de Literatura Infantil correspondente a sua faixa etária 

□ 03 revistas (velhas) para recorte 

□ 01 quebra-cabeça (ver indicação para idade) 

□ 01 Jogo pedagógico (ver indicação para idade) 

□ 01 tela de pintura 20x30 

□ 02 tintas para tecido 37ml (cores diferentes) 

□ 02 lixas de madeira fina 

□ 01 pincel nº 14 

□ 01 Caixa (pequena com 6 cores) de tinta guache 

□ 01 folha de papel paraná (80g) 

□ 01 Camisa grande velha para atividades com tinta 

□ 02 pastas de trilho de plástico transparente 
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 Todo o material individual deverá ser etiquetado com o nome da criança  

 Repor os materiais individuais sempre que necessário 

 Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda/email, de acordo com o trabalho 

desenvolvido em sala de aula ou com a necessidade do aluno 

 Evitar brinquedos pequenos, ou peças separadas, pois não são aconselháveis para a idade 

  

 
 

 
 Bermuda, calça ou short-saia vinho 

 Uniforme branco ou vinho 

 Tênis com meia 

 Casaco da escola 

 Venda de uniforme: Loja Versátil (em frente à escola). O uso do casaco da escola é obrigatório (independente do 

modelo). Identificar todas as peças com caneta de tecido ou bordado 
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