
   

LISTA DE MATERIAIS  2022 

MATERIAL DE USO DIÁRIO (precisam ser trazidos na mochila). Devem estar devidamente  

identificados com o nome da criança.   

⮚ 01 escova e creme dental (num nécessaire);   

⮚ 01 toalhinha com o nome, para o momento da higiene pessoal;  

⮚ 01 toalhinha identificada com o nome da criança, para o momento do lanche; 

⮚ 01 garrafinha para água;   

⮚ 01 escova de cabelo ou pente;   

⮚ 01 muda de roupa completa (inclusive meias e calçado).  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (precisa ser entregue no início do ano) 

⮚ 01  pacote de lenço ou toalha umedecida;   

⮚ 01 caixa de lenço de papel;   

⮚ Para as meninas: acessórios para cabelo/ 4 pacotes de borrachinhas de silicone;  

⮚ 01 pote de gel (meninos );  

⮚ 01 pote de creme de pentear(meninas)  

⮚ 01 Caixa organizadora de plástico transparente (Capacidade: de 07 a 16 litros); Somente para 

alunos novos no integral. 

⮚ 01 adereço (sugestões: óculos, tiara, capas, máscaras...);  

⮚ 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança;  

⮚ 04 massinhas de modelar;   

⮚ 01 pacote de folha ofício A4;  

⮚ 01 Conjunto de canetinhas hidrocor;  

⮚ 01 tubo de cola líquida;  

⮚ 03 envelopes coloridos (tamanho carta);  

⮚ 01 fita Kraft;  

⮚ 02 saquinhos tamanho ofício;  

⮚ 100 palitos de picolé; 

⮚ 01 tesoura sem ponta;  

⮚ 02 brinquedos de acordo com a faixa etária da criança;  

⮚ Mini- Chefe: os ingredientes serão solicitados conforme a programação mensal;   

⮚ KIT PISCINA: 01 toalha de banho, 01 biquíni ou maiô(meninas), 01 sunga (meninos), 01  chinelo e  
01 boné. Para as crianças da Educação Infantil e do 1º ano, enviar também boia de braço ou de 
cintura.   

⮚ 01 manta (1mt x 1,5 m) e 01 travesseiro com fronha (30cm x 30cm), que permanecerão no 
Colégio para o horário do descanso 


