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LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2019 
GRUPO 02 

 
001 – pasta polionda amarela (maleta) 

001 – caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores)  

001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores) 

001 – caixa de tinta guache (6 cores) 

003 – tubos de cola bastão 

003 – tubos de cola líquida 

001 – caderno de desenho grande capa dura (96 folhas) 

001 – pincel nº16 

001 – avental plástico para atividades de artes e culinário com nome 

001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos. 

001 – revista para recortes 

001 – touca descartável para culinária 

001 – squeeze com identificação 

 

DATA DE ENTREGA: 15/01/2019 

Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, o caderno de 

desenho deverá ser encapado com plástico xadrez amarelo e etiquetado.   

Dentro da mochila deverá conter um nécessaire (com escova de dente de cerdas macias, uma 

toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades) e um lençol (para 

criança que dorme na escola). 
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LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2019 

GRUPO 03 
 
001 – pasta polionda verde (maleta) 

001 – lápis de escrever JUMBO 

001 – caixa de lápis de cor JUMBO (12 cores)  

001 – apontador JUMBO 

001 – borracha macia 

001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores) 

003 – tubos de cola bastão 

003 – tubos de cola líquida 

001 – caderno de desenho grande capa dura (96 folhas) 

001 – caixa de canetinha grossa (12 cores) 

001 – pincel nº16 

001 – avental plástico para atividades de artes e culinária com nome 

001 – estojo 

001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos. 

001 – revista para recortes 

001 – squeeze com identificação 

001 – touca descartável para culinária 

 

DATA DE ENTREGA: 16/01/2019 

Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, o caderno de 

desenho deverá ser encapado com plástico xadrez verde e etiquetado.   

Dentro da mochila deverá conter: um nécessaire (com escova de dente de cerdas macias, uma 

toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades) e um lençol (para 

criança que dorme na escola). Nesta etapa, haverá lição de casa quinzenalmente. 
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LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2019 
GRUPO 4 

 
001 – pasta polionda vermelha (maleta) 

002 – lápis escrever 

002 – caixas de lápis de cor (12 cores)  

001 – apontador 

001 – borracha macia 

001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores) 

003 – tubos de cola bastão 

003 – tubos de cola líquida 

001 – tesoura sem ponta (nome gravado) 

001 – caderno de desenho grande capa dura (96 folhas) 

001 – estojo 

001 – pincel nº16 

001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos. 

001 – revista para recortes 

001 – touca descartável para culinária 

001 – squeeze com identificação 

001 – avental plástico para atividades de artes e culinária com nome 

 

DATA DE ENTREGA: 17/01/2019 

Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, os cadernos de 

desenho deverão ser encapados com plástico xadrez vermelho e etiquetados.   

Dentro da mochila deverá conter: um nécessaire (com escova de dente com cerdas macias, 

uma toalhinha para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades), um lençol e 

uma fronha (para criança que dorme na escola). Nesta etapa, haverá lição de casa duas vezes 

por semana. 
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LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL – 2019 

GRUPO 5 
 
001 – pasta polionda azul (maleta) 

003 – lápis pretos nº 02 

002 – caixas de lápis de cor (12 cores)  

001 – apontadores  

002 – borrachas macias 

001 – caixa de giz de cera grosso (12 cores) 

003 – tubos de cola bastão 

003 – tubos de cola líquida 

001 – tesoura sem ponta (nome gravado) 

002 – cadernos de capa dura brochura (96 folhas) 

001 – estojo 

001 – caixa de canetinha grossa (12 cores) 

001 – pincel nº 08 e 16 

001 – pasta catálogo (preta) com 50 plásticos. 

001 – revista para recortes 

001 – touca descartável 

001 – squeeze com identificação 

001 – avental plástico para atividades de artes e culinária  com nome 

DATA DE ENTREGA: 18/01/2019 

Observação: Todo material deverá conter o nome da criança em cada item, os cadernos deverão ser 

encapados com plástico xadrez azul e etiquetados.   

Dentro da mochila deverá conter: um nécessaire (com escova de dente de cerdas macias, uma toalhinha 

para boca com nome), uma toalha de banho (para eventualidades), um lençol e uma fronha (para que 

dorme na escola). Nesta etapa, haverá lição de casa três vezes por semana.criança  
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BERÇÁRIO I E II 
 

TRAZER TODOS OS DIAS NA MOCHILA: 
 

Agenda escolar; 
Roupas de inverno e verão; 
Babador ou toalhinha de boca; 
Sacolinhas para roupa suja. 

EM UMA FRASQUEIRA COLOCAR: 
 

Leite (quando solicitado); 
Frutas (seguindo o cardápio); 
Cereal(caso use). 
 

TODA SEGUNDA-FEIRA: 
 

Toalha de banho; 
Cobertor ou edredom; 
Lençol e fronha; 
Travesseiro. 
 

MATERIAL QUE PERMANECE NA ESCOLA: 
 

Fraldas (solicitação conforme utilização); 
Lenços umedecidos (solicitação conforme utilização); 
Creme ou pomada para assaduras (caso uso); 
Escova de dente e cabelo; 
1 pratinho para alimentação; 
1 colher; 
1 Caixa transparente ( 10 litros )com tampa, para armazenar objetos pessoais; 
1 mamadeira para o leite e 1 mamadeira para o suco. 
 
OBS: Colocar nome em todos os pertences da criança, com caneta permanente. Enviar uma 
chupeta de reserva para deixar na escola (caso use). 

 


