
 

Materiais de uso diário (com identificação)
 

Uso diário do aluno (trazer na mochila): 
 

2 shorts 

2 calças compridas 

2 camisetas de manga longa 

2 camisetas manga curta 

2 pares de meias 

Diversas calcinhas/cuecas (para crianças já 

desfraldadas ou no processo de desfralde) 

1 tênis/sandália/sapato 

Sacolas (para roupas sujas ou molhadas) 

1 camiseta usada (a partir do tamanho 6 - 

para atividades com tinta) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Materiais para atividades (entregar para 

a professora) 
 

1 tela de pintura 20cm x 30cm 

1 kit com três peneiras de plástico  

(Pequena, média e grande) 

1 colher de madeira 

1 kit de balde simples de plástico para o 

parque de areia 

1 rolo de espuma 4cm 

1 esponja de cozinha 

3 massas de modelar – soft (a base de amido 

de milho 12 cores) 

3 tubos de cola líquida (110g) 

1 pote de 250ml de tinta guache – cor verde 

1 pote de 250ml de tinta acrílica – cor verde 

1 caixa de tinta a dedo (6 cores) 

1 caixa de cola colorida 23g (6 cores) 
 

 

Obs: Identificar os materiais. No final do ano letivo 

serão devolvidos.  
 

 

Uso diário do aluno (deixar na escola): 
 

1 sabonete líquido 

1 shampoo 

1 escova ou pente para cabelo 

1 nécessaire ou bolsa pequena para guardar 

fraldas e demais itens de troca) 

Diversas fraldas descartáveis 

1 pacote de lenço umedecido 

1 pomada para assadura 

1 toalha de banho 

5 sacos zip lock 30x40 

1 nécessaire ou estojo de plástico para 

escovação 

1 escova de dente 

1 creme dental 

1 toalha de mão (pequena) 

1 protetor solar 

1 repelente 

2 copos simples com tampa (sem canudo) 

 

 

 

1 caixa de cola colorida com gliter 23g (6 

cores) 

1 tinta neon 60ml (cor a escolher) 

1 cola bastão (40g) 

Canetinha Hidrocor jumbo ponta grossa 

lavável  

Giz de cera tipo curton  

1 folha de EVA na cor vermelha 

1 folha de EVA na cor preta 

1 folha de EVA decorada 

1 pacote com 50 folhas de papel colorido 

criativo Lumi 

1 livro de literatura infantil (capa dura) para a 

biblioteca da classe (faixa etária – 2 anos) 

1 jogo pedagógico para a classe (faixa etária 

– 2/3 anos) 

 

 


