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MATERIAL INDIVIDUAL (IDENTIFICADO) 
 

1 mochila pequena 

1 garrafa com bico para água identificada 

1 frasco pequeno de álcool em gel 70% 
1 babeiro de silicone 
1 bico reserva 
Uma muda de roupa em caso de necessidade de     

   troca (embalada dentro de saco plástico) 

              Kit de Higiene com: 
 

  Lenço de papel  
               Lenço umedecido 
 

 

 

Fraldas necessárias para trocas 
 

 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL IDENTIFICADO A SER ENTREGUE EM 1 CAIXA ORGANIZADORA 

COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 5,71L CONFORME LISTA ABAIXO: 
 

1 pasta plástica com abas, grossa (55mm) 

1 avental para a realização de pinturas  

1 tubo de cola pequeno (sugestão: Tenaz) 

1 rolo de saco plástico (3 ou 5 litros) 

1 pacote de papel (Sugestão: Filipinho color  

   8 cores)  

1 pacote de palito de picolé colorido 

1 caixa de cola colorida  

50 folhas coloridas de sulfite 60 - A4 

2 pacotes de lenço umedecido 
2 caixas de lenço de papel(100 unidades) 

2 potes de massa de modelar (sugestão: play-doh    

   ou Acrilex)                          

1 caixa de gizão de cera  

1 pincel nº 16 

1 tinta guache (250 ml) com bico dosador 

1 rolo de fita parda/papel   
1 folha de lixa preta 

2 folhas de E.V.A  

2 folhas de E.V.A gliter 

1 brinquedo individual de plástico de fácil   

   higienização (para ficar na escola) 

1 foto do aluno (a) atual  

1 foto família  
 

 

ATENÇÃO: 
 

- O uso do uniforme é diário e obrigatório, necessitando a identificação do nome do aluno.   

- Diariamente será anotado na agenda a rotina da criança.                                                                 

- Solicitamos que venha para a escola somente o material necessário e identificado.  

- NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DA MOCHILA GRANDE E DE BRINQUEDOS TRAZIDOS  

  DE CASA.   
 

        

Tarde: 13h – 18h 
 

(Horário sujeito aos decretos Municipais e Estaduais) 

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

› UNIFORME - Malharia Aline, Rua Benjamin Constant, nº 1311.   Fones: (55)  3026 -1154 - (55) 99637-7711. 
 

   Para BERÇÁRIO 2 anos:  
1 escova de dente com protetor de cerdas 
1 toalha de mão 
1 creme dental 


