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O que deve conter na mochila diariamente:
•
•
•
•

02 Trocas de roupas e um tênis;
01 Pente ou escova de cabelo;
01 squeeze;
01 Nécessaire plástica com zíper, contendo:
 01 Escova de dente (infantil);
 01 Creme dental (infantil);
 01 Pente ou escova de cabelo (infantil);
 01 mini toalha de rosto.

Materiais 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 A4 (200 folhas);
• 01 bloco de papel canson branco A3 – no mínimo com 200g;
(Sugestão de compra: Papelaria Pedagógica ou Casa do Artista);
• 02 blocos de papel canson branco A4 – 220g;
• 01 bloco criativo colorido A4;
• 01 kit Leoni A3 nº 3;
• 01 caderno de desenho grande com 120 págs.
(espiral com capa dura sem margem);
• 02 caixas de massinha para modelar;
• 01 tesoura de plástico para massinha;
• 01 rolinho de plástico para massinha;
• 01 kit de forminhas de plástico para massinha de modelar;
• 04 tubos de cola líquida branca (110g);
• 02 metros de feltro liso (vermelho);
• 02 metros de tecido cru;
• 01 esponja macia para atividade de arte;
• 02 kits de guache com 6 cores (potinhos pequenos);
• 01 pincel (nº 20);
• 01 pincel (nº 14);
• 01 pincel batedor (nº6);
• 01 rolinho de pintor (espuma, 5 cm e com cabo);
• 03 potinhos de anilina de qualquer cor;
• 01 pacote de prendedores de roupa de madeira (tamanho grande);

•
•
•
•

01 pacote de palito de sorvete de ponta redonda (cru no tamanho grande);
01 pacote de palito de churrasco;
01 rolo (10m) de fita de cetim espessura 2cm (qualquer cor);
01 rolo de fita crepe.

Material Individual:
• 01 Livro paradidático de história que contenha mais imagens, e menos textos (no
início das aulas será indicado, um livro de acordo com a faixa etária, que fará parte
do acervo do aluno);
• 01 quebra-cabeça com 12 peças ou 01 jogo da memória;
• 02 caixas de lenço de papel do grande, que ficará no armário da sala;
• 01 caixa de giz de cera (12 cores – médio cilíndrico);
• 01 tesoura (sem ponta);
• 01 estojo com 2 divisórias;
• 01 pasta com elástico fina – tamanho ofício (A4);
• 04 envelopes pardo (kraft) no tamanho 260x360;
• 01 avental de tecido para atividade de Artes (Onde adquirir: Rota Uniformes ou na
Gianolla Bazar);
• 02 revistas (velhas) para recorte;
• 02 gibis;
Para brincar no parque:
•
•
•
•
•

01 peneira de plástico média com cabo;
01 caneca de plástico ou alumínio média;
01 panela simples (pequena);
01 colher de alumínio;
01 colher de pau.

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.

