
 

 
 

Material Obrigatório: 

01 estojo grande (de preferência com 3 divisórias) 

02 lápis pretos nº 2 – triangular 

02 borrachas grandes e macias 

01 apontador com depósito 

01 caixa de lápis de cor triangular – 12 cores 
01 jogo de canetinhas – 12 cores 
01 caixa de giz de cera grande 
01 frasco de cola líquida 90g 
03 tubos de cola bastão grande (sugestão: Pritt) 
01 tesoura escolar sem ponta 
01 pincel chato nº 10 
01 caderno brochura, capa dura, grande, 100 folhas 
01 caderno de desenho, grande, espiral, de 100 folhas, capa dura 
10 saquinhos plásticos tamanho ofício grosso 
02 gibis 
01 livro de literatura infantil (novo ou usado em bom estado) 
01 jogo pedagógico 
01 ábaco escolar 
01 avental plástico 
01 pote grande de massinha (Soft – 500g) 
01 revista usada em bom estado 
01 material dourado de madeira ou de EVA (completo) MMP/azul 
01 pintura a dedo (6 cores de 30ml cada) 

 

Material de Higiene: 
01 creme dental 
01 escova dental 
01 sacolinha de higiene 
01 toalha de rosto pequena 

Para Lanche: 
01 lancheira 
01 toalha pequena para forrar a mesa 
01 garrafa de água individual (inox ou 
plástico) 

Educação Física: para essa aula será obrigatória o preenchimento da ficha de anamnese no ato 
da matrícula e/ou Atestado Médico (em caso de restrição médica). O atestado médico terá validade 
durante o ano letivo de 2022. 

 

OBSERVAÇÕES 

 Todas as peças do uniforme devem conter o nome da criança. 

 Todos os materiais devem ser etiquetados. 

 Os materiais do estojo deverão ser repostos sempre que necessário. 

 Para que possamos organizar os materiais, pedimos que sejam entregues 
noprimeiro dia de aula. 

 

 01 flauta doce Yamaha (Germânica) será solicitada após a liberação do Protocolo Sanitário. 

 
 O livro paradidático será solicitado em fevereiro de 2022. 
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