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 Material para uso diário e coletivo 

01 Apontador c/ depósito 
02 Borracha macia grande 
01 Caderno capa dura (quadriculado 1x1) 48 fls - Meu primeiro caderno 
01 Caderno de linguagem 48 fls. – capa dura - Meu primeiro caderno 
01 Caderno de desenho grande 50 fls 
01 Caderno de Listra Verde  48fls. – capa dura - Meu primeiro Caderno 
01 Giz de cera curto triangular -  Acrilex 
01 Caixa de lápis de cor grande triangular - 12 cores 
04 Cola em bastão (Pritt) 40g 
02 Cola colorida - avulsa 
02 Cola Colorida com glitter (Acrilex) 
01 Cola tenaz (pequena) 
01 Conj. De canetinhas com 12 cores 
02 Durex colorido  
01 Estojo escolar grande – com duas divisórias 
04 Folha de E.V.A (cores diferentes) 50x60 cm 
03 Folha de E.V.A 50x60cm cores variadas com glitter 
01 Folha de E.V.A 50x60cm decorada 
01 Fita crepe 
02 Glitter (potinho) 
02 Lantejoulas 
02 Estrelinhas 
05 Lápis preto triangular 
02 Massa de modelar Acrilex Soft 
01 Mochila (sem rodinhas) 
03 Papel canson A4 – branco (bloco) 
01 Ecocores (Novaprint) - pacote 
01 Ecocores textura (Novaprint)  - pacote 
01 Pincel chato n° 10 e n° 14 
01 Tesoura sem ponta (mundial) 
01 Tinta guache – Acrilex cx/6 
01 Barbante colorido pequeno (rolo) 
02 Frutas sortidas plásticas 
01 Bexigas - pacote 
01  Livrinho de histórias infantis 
01 Gibi 
01 Pasta com elástico (transparente) fina 
01 Pacote de lenço umedecido 
02 Revistas coloridas para recortes 
01 Avental para aula de Artes  
01 Pano p/ secar os pincéis 

 Ter dentro da mochila troca de roupa 
02 Caixa de lenço de papel 
01 Caixa organizadora de plástico transparente e com tampa. Medida:26,2 de 

largura 17,7 de comprimento  
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 Material de uso pessoal e diário 
01 Caneca para tomar água. 
01 Escova de dente com proteção. 
01 Toalha contendo o nome bordado ou pintado com tinta para tecido. 
01 Pasta dental infantil. 
01 Guardanapo de pano contendo o nome bordado ou pintado com tinta. 

 

 Música* 
 

                             Música* 
01 Flauta Doce germânica Dolphin ou Yamaha 

 
 
 
Observações: 

 
- A agenda escolar (fornecida pelo colégio) deverá estar em posse da criança todos os dias. 
- Todo o material e uniforme deverá ter o nome do aluno. 
- Encapar os cadernos e livros com plástico transparente.  
- Os materiais para reposição serão solicitados conforme necessidade. 
- Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo com a necessidade. 

 
 
 
 
 


