
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-MATERNAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Materiais individuais 

01 tela para pintura (30 x 40 cm) para atividade de Artes Visuais. 

01 pincel chato (número 16). 

03 capas A4 transparente, 03 contracapas A4 preta, 03 espirais nº14 preto (para encadernação das 
produções individuais). 

01 pasta catálogo A4 com 30 plásticos grossos transparentes. 

01 pasta A4 cristal transparente fina com elástico (tarefa de casa). 

01 estojo de hidrocor jumbo com 12 cores. 

01 caixa de lápis de cor jumbo triangular com 12 cores. 

01 caixa de gizão de cera com 12 cores. 

04 caixas de massa de modelar com 12 cores (observar data de validade). 

02 blocos escolar criativo A3 120g/m2 (8 cores) com 32 folhas para atividades de Artes Visuais. 

01 bloco de desenho escolar A3 140 g/m² com 20 folhas para atividades de Artes Visuais. 

02 livros de literatura Infantil adequados à idade da criança (sugestões nas páginas seguintes). 

02 lápis grafite preto triangular. 

01 borracha branca. 

01 cola branca 90 g. 

01 caixa de tinta guache 15 ml com 12 cores. 

01 brinquedo ou jogo pedagógico adequado a idade. 
 



 

Materiais de uso diário 

01 garrafinha com tampa para água. 

01 mochila para uso diário. 

01 muda de roupa para permanecer dentro da mochila. 

01 lençol para permanecer dentro da mochila. 

01 toalha de banho para permanecer dentro da mochila. 

01 merendeira com guardanapo de pano (ou toalhinha de mão). 

01 camisa de malha usada (dois números maiores que o tamanho da criança) para os trabalhos de Artes 
Visuais (a camisa ficará na mochila para higienização diária). 

01 nécessaire contendo escova de dente, creme dental infantil e mini toalha de mão para permanecer na 
mochila do estudante. 

Obs.: Caso o estudante se desligue da escola, os materiais que não foram utilizados, serão devolvidos. 

 

Materiais exclusivos para estudantes do turno integral 

01 conjunto de uniforme, com roupa íntima (cueca/calcinha) e meia, guardados em sacola separada para 
troca diária, devidamente nomeados. 

01 nécessaire contendo shampoo, condicionador, escova ou pente de cabelo, sabonete e repelente, 
devidamente nomeados (será encaminhado para casa às sextas-feiras ou quando necessitar de reposição). 

01 toalha, enviada diariamente, em sacola separada. 

01 par de chinelos. 

01 avental plástico que será utilizado durante o almoço. 

01 caderno de desenho com espiral, capa dura, A4, com 96 folhas, sem folhas de seda, encapado na cor 
laranja. 

 

Observações gerais 

1. No dia 01/02/2022 acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais, os horários serão informados 
posteriormente. 

2. A entrega do material deverá ser feita no período de 25 a 27/01/2022, das 7h30min às 11h30min e das 
13h30 às 17h, na escola. 

3. Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) estudante em local 
visível. 

4. Início das aulas: 03/02/2021 (quinta-feira). 

5. A agenda eletrônica é de uso obrigatório e deverá ser utilizada pelos pais e/ou responsáveis desde o 
primeiro dia de aula. 



 

6. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira ou kit lanche, garrafinha para água e demais 
materiais de uso diário discriminados na lista.  

7. Todo material individual deverá ser reposto pela família quando necessário. 
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