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O QUE DEVE CONTER NA MOCHILA DIARIAMENTE:









01 Agenda Escolar (modelo Colégio Ser!)
01 Pomada para assaduras (indicada pelo pediatra);
01 Troca de roupa e um tênis ou chinelo;
-- Fraldas descartáveis suficientes para o dia (repor diariamente na mochila);
01 Pote de lenços umedecidos (repor quando necessário);
01 Toalha de banho;
01 Sabonete líquido;
01 Nécessaire plástica com zíper, contendo:
 01 Escova de dente (infantil);
 01 Creme dental (infantil);
 01 Pente ou escova de cabelo (infantil).

MATERIAL INDIVIDUAL:
 01 Pasta Romeu e Julieta laranja, para arquivar relatórios trimestrais;
(Etiquetar: “Relatórios Trimestrais”, Nome da Criança e ano que frequenta);
 02 Revistas (Velhas) para recorte;
 06 Caixas de massa de modelar Soft (12 unidades);
 -- Avental de tecido para atividade de Artes
(Onde adquirir: Rota Uniformes e Gianolla Bazar);
 1 camiseta “velha” para atividades com tinta;
 01 Jogo de brinquedo de areia;
 02 Livros paradidáticos de histórias, um para cada semestre
(No início das aulas será indicado, via agenda, dois livros de acordo com a faixa
etária, que fará parte do acervo do aluno).

MATERIAL DE ARTE
(Poderá ser adquirido pelos responsáveis ou adquirido por meio de vale em papelarias
especializadas. Optando pela aquisição por meio de “vale”, este documento deverá ser entregue
na escola e esta se incumbirá de retirar o material):
 01 Pacote de sulfite A3 (gramatura 90);
 02 Papéis celofane de qualquer cor;
































04 Placas de E.V.A. de qualquer cor (espessura 2 mm);
01 Bloco de papel canson A3;
01 Bloco criativo colorido A3 (32 folhas, 80 gramas);
01 Tubo de cola branca (500 ml);
01 Pincel (nº 20);
01 Pincel batedor (n º6);
01 Esponja Macia;
01 Rolinho de pintor (espuma, 4 cm e com cabo);
02 Lixas (médias);
01 Caixa de giz de cera jumbo;
01 Caixa de Canetas Hidrocor Jumbo;
02 Potes de guache atóxico lavável 250 ml (qualquer cor);
04 Potinhos de anilina de qualquer cor;
04 Potes de glitter (qualquer cor);
04 Folhas de papel crepom (cores variadas);
04 Folhas de color set (cores variadas);
02 Folhas de papel cartão (cores variadas);
01 Caixa de cola colorida (cores variadas);
01 Pacote de palito de sorvete (cru);
01 Pacote de algodão;
01 Pacote de lantejoulas escolar;
02 Mídias de DVD-R;
01 Mídia de CD-R.
01 pacote de prato descartável de papelão nº2 (15cm);
01 rolinho de barbante;
01 novelo de lã (qualquer cor);
01 pacote de palito de churrasco;
01 rolo (10m) de fita de cetim espessura 2cm (qualquer cor);
01 rolo de fitilho (qualquer cor);
01 jogo de panelinhas ou ferramentas (plástico).

MATERIAL DE HIGIENE:
 01 Caixa de lenço de papel, que ficará no armário em sala.

OBSERVAÇÕES:
 Os materiais de uso individual serão guardados nas mochilas ou nos armários em sala.
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança, inclusive
o uniforme.

