
Uso pessoal
1 foto 10 x 15 (individual e da família) 
1 necessaire contendo: 
1 creme dental sem flúor* 
1 escova de dentes 
1 escova de cabelo* 
1 toalha de mão 
1 muda de roupa – fica na mochila 
1 caixa plástica transparente de 11 litros 
1 copo de bico para água (squeeze) 
1 guardanapo para lanche (30 cm x 30 cm) 
1 copo para suco 
1 sabonete líquido para bebê 
1 pacote de lenços umedecidos 
1 pacote de algodão 
1 pacote de fraldas para uso diário 
1 pomada preventiva para assadura 
1 kit gastronomia (touca e avental) 
1 kit higiene e soninho – 2 lençóis, 1 fronha e 1 toalha (entregues na reunião de  pais) 
1 avental para pintura ou camisetão 
2 livros de literatura infantil (os títulos serão entregues na reunião de pais) 
1 pasta A4 com elástico para literatura 
2 pastas transparentes com grampo tamanho  A3 
1 brinquedo de encaixe
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Observações
Todo material individual deve ser identificado com nome e série;
A reposição do material solicitados deverá ser feita conforme a necessidade.
* material sujeito a reposição no decorrer do ano. 
** material exclusivo para alunos participantes do Energia Integral.



Material que fica na escola
1 livro história capa e folha dura 
1 brinquedo pedagógico de madeira (uso exclusivo da  turma) 
1 jogo de canetas hidrográficas jumbo 
1 jogo de canetas hidrocor 
1 jogo de lápis de cor 
1 caixa de giz de cera 
1 caneta de cor azul para retroprojetor 
1 rolinho para pintura 
1 tubo de cola  branca 
1 pacote de colorset 
1 rolo de fita 3M 
1 pendrive 
1 pacote de balão 
1 bloco de papel canson 
1 pote de massinha utigut de 500 g na cor  azul 
1 pincel grosso nº 24 
2 potes de tinta guache de 250 ml nas cores azul e branco 
1 rolo de durex azul 
1 pote de tinta para tecido azul 
1 pincel atômico azul 
1 metro de tecido algodão cru
1 caneta de cor amarela para retroprojetor

Observações
Todo material individual deve ser identificado com nome e série;
A reposição do material solicitados deverá ser feita conforme a necessidade.
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