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LISTA DE MATERIAL - INFANTIL I 

 

 100 folhas de papel sulfite branco A4; 

 01 pasta com 50 plásticos; 

 01 caixa de giz de cera Curton (Longo) Faber Castell - Jumbo ou “meu 1º Giz de Cera - Acrilex"; 

 02 caixas de massa para modelar (sugestão - fofinha/soft); 

 01 caixa de tinta guache (12 cores) e 01 pincel nº 16; 

 02 tubos de cola 90g; 

 01 caixa de sapato encapada; 

 01 caixa de lenço de papel; 

 01 avental para pintura e 01 camiseta tamanho 16 (com o nome da criança); 

 01 instrumento musical; 

 01 livro infantil capa dura; 

 01 brinquedo para areia; 

 01 bola de plástico infantil (média); 

 01 travesseiro (pequeno), manta de berço; 

 Kit higiene (que ficará na mochila): 01 nécessaire com: toalha de mão pequena, lenços 

umedecidos, escova e creme dental, copo plástico com tampa (com nome); 

 Se a criança utiliza (repor conforme o uso): Fraldas descartáveis - pomada para assadura. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Todo o material deverá ser encapado e etiquetado com o nome do estudante; 

 O USO DO UNIFORME é obrigatório (agasalho completo, camiseta e tênis). No inverno 

jaqueta e/ou moletom da Escola. A jaqueta/moletom deverá trazer o nome do estudante, 

BORDADO em local visível, pois não nos responsabilizamos por perdas ou trocas; 

 O uniforme poderá ser adquirido na CIA DA MALHA ou LOJA BAMBOLLÊ; 

 ENTREGA DO MATERIAL: 29/01/2021 - das 13h30min às 16h30min. É importante trazer 

a criança neste momento, para que ela estabeleça o primeiro contato com a professora; 

 INÍCIO DAS AULAS - 08/02/2021. 

 
 

OBS.: Os materiais de uso coletivo serão solicitados no decorrer do ano conforme a necessidade. 


