
 
 

  
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – MATERNAL I  

 

● 03 pacotes de lenços umedecidos; 

● 10 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo ziploc; 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 bola plástica;     

● 01 lençol com elástico tamanho 1,20 de largura e 1,50 de comprimento com estampa 

infantil; 

● 01 fronha tamanho 40x40 (mesma estampa do lençol); 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente e creme dental. 

 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

 

 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário:  das 7h às 9h 

 

 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – MATERNAL II  

 

● 03 pacotes de lenços umedecidos; 

● 10 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo ziploc; 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 bola plástica;     

●  01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 01 lençol com elástico tamanho 1,20 de largura e 1,50 de comprimento com estampa 

infantil; 

● 01 fronha tamanho 40x40 (mesma estampa do lençol); 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente e creme dental. 

 

● A mochila usada,diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

 

 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – PRÉ I  

 

● 3 pacotes de lenços umedecidos; 

● 10 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo ziploc; 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da 

criança;   

● 01 pote de “Kimeleka” - Art Kids (Acrilex); 

● 01 bolinha de sabão 60 ml; 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente e creme dental. 

 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

 

 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – PRÉ II  

 

● 03 pacotes de lenços umedecidos; 

● 10 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo ziploc; 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da 

criança;    

● 01 pote de “Kimeleka” - Art Kids (Acrilex); 

● 01 bolinha de sabão 60 ml; 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente e creme dental. 

 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – 1º AnoI  

 

● 01 lápis grafite triangular nº 02 (sugestão: Faber Castell); 

● 01 apontador simples com depósito (sugestão: Faber Castell); 

● 01 borracha branca (sugestão: Faber Castell); 

● 01 tubo de cola branca de 35g (sugestão: Tenaz); 

● 01 cola bastão 10g (sugestão: Pritt); 

● 01 pote de Kimeleka - Art Kids (Acrilex); 

● 01 bolinha de sabão 60 ml; 

● 01 Revista Terra da Gente; 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 02 revistas infantis (sugestão: Picolé); 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente, creme dental, 

fio dental e desodorante. 

 

● A mochila usada,diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da criança. 



 
 

  
 
 
 
 
 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL –2º AnoI  

 

● 01 lápis grafite triangular nº 02 (sugestão: Faber Castell); 

● 01 apontador simples com depósito (sugestão: Faber Castell); 

● 01 borracha branca (sugestão: Faber Castell); 

● 01 tubo de cola branca de 35g (sugestão: Tenaz); 

● 01 cola bastão 10g (sugestão: Pritt); 

● 01 pote de Kimeleka - Art Kids (Acrilex); 

● 01 bolinha de sabão 60ml; 

● 01 Revista Terra da Gente; 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 02 revistas infantis (sugestão: Picolé); 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente,  creme dental, 

fio dental e desodorante. 

 



 
 

  
 
 
 
 
 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – 3º Ano  

 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 01 Revista (lições de casa); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 02 revistas infantis (sugestão: Picolé); 

● 02 revistas de leitura (sugestão: Recreio); 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente, creme dental, 

fio dental e desodorante. 

 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – 4º Ano  

 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 01 Revista (lições de casa); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 02 revistas infantis (sugestão: Picolé); 

● 02 revistas de leitura (sugestão: Recreio); 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente,  creme dental, 

fio dental e desodorante. 

 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 



 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário: das 7h às 9h 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2019   

PERÍODO INTEGRAL – 5º Ano  

 

● 01 estojo com 6 unidades de Giz “Rabisca e Apaga” – Art Brink; 

● 01 cola bastão 10g (sugestão: Pritt); 

● 01 pote de massa de modelar - Soft 500grs (sugestão: Acrilex); 

● 01 Revista (lições de casa); 

● 02 revistas para colorir (sugestão: Colorê); 

● 02 revistas infantis (sugestão: Picolé); 

● 02 revistas de leitura (sugestão: Recreio); 

● 01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal da criança; 

● 01 necessarie contendo: escova de dentes, escova de cabelos ou pente, creme dental, 

fio dental e desodorante. 

 

● A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences da 

criança. 



 
 

  
 
 
 
 
 

● Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e sobrenome 

da criança. 

 

 

     OBS: O material deverá ser entregue no dia da reunião. 

Dia: 23 de Janeiro de 2019 

Local: Auditório 

Horário:  das 7h às 9h 

 

 


