
 
 

 

Lista de Materiais 2021 
 

BERÇÁRIO 
 

01 Papel Sulfite A4 (100 folhas) 
01 Bloco de folha A3 encadernado 
01 Pote Tinta Guache verde folha (250ml) 
01 Pote Tinta PVA rosa antigo (100ml) 
01 Livro de Literatura infantil de pano ou plástico 
01 Estojo de Canetas hidrográficas 12 cores (ponta vai e vem) 
01 Pasta Catálogo 100 folhas 
01 Foto da criança 10x15 
01 Brinquedo (de acordo com a idade) 
 
01 Camiseta manga longa (pode ser usada) para pintura com identificação 
01 Tubo de Cola escolar 110g 
 
01 Tapete pequeno  
01 Copinho Plástico com bico dosador para deixar na escola 
01 Bandeja de plástico 20 x 25cm para lanche 
02 Rolos de Papel toalha para embalar lanches 
01 Rolo de Sacos plásticos para embalar roupas sujas 
02 Caixas de Lenço de papel 
 
01 Rolinho para pintura 
01 Kit balde + peças para brincar na areia 
01 Lixa de fogão  
01 Bloco kit do Artista 
01 Caixa de sapato encapada 
 

MATERIAL DE HIGIENE E PARA HORA DO SONINHO 
01 Chupeta com protetor ou pote pequeno individual 
01 Bolsinha com zíper contendo escova dental com protetor de cerdas, creme dental e 1 toalhinha. 
01 Travesseiro com fronha para ficar na escola 
01 Edredom com nome 
01 Pacote de Fraldas descartáveis (para ficar na sala de aula) 
01 Pomada para assaduras (para ficar na sala de aula) 
01 Pacote de lenço umedecido (para ficar na sala de aula) 
Observação 
 

ANEXO PARA BEBÊS (05 A 08 MESES) 
02 Mordedores de uso pessoal para deixar na escola 
01 Pote plástico pequeno para guardar os mordedores 
01 Shampoo 
01 Sabonete líquido 
01 Toalha de banho com o nome bordado 
 
Observações: 
No ano de 2021 a escola trabalhará com o aplicativo ClipEscola para comunicação diária, por isso não 
disponibilizará a Agenda escolar. 
Conforme necessidade será solicitado reposição dos itens de higiene pessoal. 
O uniforme e todo material utilizado deve ser marcado com o nome da criança. 
 

 


