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RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (QUE DEVE TRAZER NA PASTA TODOS OS DIAS) 

���� 01 - Álcool em gel portátil 70% com nome da criança; 
���� 05 - Mascaras reservas; 
���� 01-toalha de banho (marcada com o nome da criança); 
���� 01-caixa organizadora com trava Cristal 15 litros 
���� 01-caixa plástica com alça tipo nécessaire (para guardar 

os materiais de higiene) 
���� 01-sabonete com saboneteira (marcado com o nome da 

criança); 
���� 02-peças de roupa para a troca se necessário, sendo 

uma delas, uma blusa de uniforme (marcadas com o 
nome da criança); 

���� 01-pasta ou mochila a escolha da criança; 
 

���� 01-lancheira (com toalhinha e copo plástico) com o 
nome da criança; 

���� 01-par de calçado para alguma eventualidade; 
���� 01-toalha de banho (marcada com o nome da criança); 
���� 01-caixa organizadora com trava Cristal 15 litros 
���� 01-lençol; 
���� 01-repelente com o nome da criança; 
���� 01-escova de dente com protetor; 
���� 01-avental 
���� Fraldas, lenço umedecido e protetor de assaduras, 

caso a criança ainda use; 
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

���� 01 - Álcool em gel 70% 420g; 
���� 50 - Folhas de papel branco, 

tamanho A3,60KG encadernado 
com espiral (Para Casa); 

���� 150- Folhas de papel branco, tam. 
A3, 60 KG; 

���� 01- Pasta A3 maleta com elástico; 
���� 01-Pasta Catálogo transparente 

clear book tam. A3 com 40 
plásticos; 

���� 02-Caixa de giz de cera (12 cores 
triangular); 

���� 01 - Metro de tecido americano 
cru; 

���� 01- Pincel para pintura nº 22; 
���� 01 - Rolo de espuma para pintura 

escolar 4cm; 
���� 01- Tubo de cola branca 90 

gramas; 

���� 01- Foto 3x4; 
���� 03- placas de emborrachado (e.v.a.) 

lisa; 
���� 02- placas de emborrachado (e.v.a.) 

atoalhado ou glitter; 
���� 02- placas de emborrachado (e.v.a) 

estampada ou decorado; 
���� 03- Caixas de massa de modelar 

com 12 cores (a base de amido); 
���� 03- Tintas guache 250 ml 
���� 02- Tinta de tecido 250ml 
���� 01 - Caixa colorida de cola gliter 
���� 01- Primer 200g; 
���� 02- Metros de fitex 
���� 01- Pacotes de oficio A4 colorido; 
���� 02- Pacotes de color set colorido; 
���� 01- Pacote de papel 60kg branco 

A4; 
���� 01- pacote de criative paper lumi; 

���� Fita de cetim nº01; 
���� 01- fita de cetim nº03; 
���� 01- metro de papel contact liso; 
���� 01- Pacotes de papel textura visual 

180g/m2 eco cores novaprint; 
���� 01- Rolo de barbante; 
���� 01- látex; 
���� 01- Tubo de cola dimensional; 
���� 02- Durex coloridos; 
���� 02- Metro de tecido de algodão 

motivo infantil; 
���� 02- metro de feltro 03- Metros 

TNT; 
���� 01- Revista usada (pais e filhos, 

nova escola); 
���� 01- Tela de pintura 20 x 30; 
���� 02 - Lixas de parede nº 100; 
���� Brinquedo (Caixa de madeira 

Blocos lógicos) 
  
OBSERVAÇÕES: 
O material deverá ser entregue completo à professora da sala na segunda semana de aula; 
Não será aceito material incompleto; 
Todos os materiais, inclusive o uniforme, deverão conter o nome e período da criança; 


