
MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO
01 – mamadeira de 250 ml
02 – mamadeiras de 150 ml
01 – copo com tampa (a partir dos 10 meses)
01 – prajela de plástico tipo Tupperware –com +/-15,5 cm de diâmetro para refeição
01 – prajela tipo Tupperware – com +/-10 cm para sobremesa
01 – caixa organizadora plástica para proteção das mamadeiras e utensílios
01 –chupeta com protetor (opcional)
01 – lata de leite (fórmula recomendada pelo pediatra do aluno)
MATERIAL PARA SAÚDE
01 – antitérmico com receituário do pediatra
01 – creme ou pomada para assaduras (opcional)

MATERIAL PARA HIGIENE E COLETIVO
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 
01 – sabonete líquido “Da cabeça aos pés”(Johnson ou similar) para os alunos que tomam 
banho na escola
01 – pente ou escova para cabelos
02 – caixas de cotonetes com 75 unidades
04 – rolos de papel toalha
04 – frascos de álcool gel com 500ml
02 – pacotes de saco ZIP com 15 unidades cada (28cm x 27,3cm)
05 – rolos de algodão  com  500g
30 – sacos plásticos – grosso – ofício 4 furos
02 – livros de história infantil de tecido ou plástico
01 – jogo pedagógico de encaixe, montar, empilhar, etc... (adequado a idade)
01 – travesseiro infantil pequeno – opcional
½ - metro de feltro amarelo
01 – caixa de tinta CONFETTI – Art Teen – Acrilex - 6 cores
1.50 m – tecido cetim vermelho

MATERIAL ENVIADO SEMANALMENTE
01 – cobertor/manta
02 – toalhas de rosto
01 – conjunto de roupa de cama para berço (lençol de baixo, lençol de cima e fronha)
01 – toalha de banho (para os alunos que tomam banho na escola) 

MALA DIÁRIA DEVE CONTER:
- Fraldas descartáveis acomodadas em nécessaire
- Roupas para troca (calor e frio)
- 4 babadores ( 1 para cada refeição)
- Saco organizador para roupa suja 
- Calçado firme ( a partir de 1 ano)

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na
secretaria da escola.

ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 05/02/18
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BERÇÁRIO



MATERIAL INDIVIDUAL
01 – metro de tapete emborrachado
01 – escova dental com protetor plástico para os alunos que almoçam na escola
01 – jogo americano de plástico – textura lisa
01 – avental plástico para pintura
01 – caixa de giz de cera MEU PRIMEIRO GIZ – 6 cores – Acrilex
01 – copo plástico com tampa resistente
01 – travesseiro infantil para os alunos que dormem na escola

MATERIAL PARA SAÚDE
01 – antitérmico com receituário do pediatra
01 – creme ou pomada para assaduras (opcional)

MATERIAL PARA HIGIENE E COLETIVO
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 
02 – rolos de papel toalha
04 – frascos de álcool gel com 500ml
02 – pacotes de saco ZIP com 15 unidades cada (28cm x 27,3cm)
02 – rolos de algodão  com  500g
02 – potes de lenço umedecido – 450 un.
30 – sacos plásticos – grosso – ofício 4 furos
02 – livros de história infantil de tecido ou plástico
01 – jogo pedagógico de encaixe, montar, empilhar, etc... (adequado a idade)
½ - metro de feltro verde
01 – bloco de desenho A3 20 fls 180g/m² - branco
01 – caixa de tinta CONFETTI – Art Teen – Acrilex - 6 cores
100 – folhas de papel sulfite colorido A4 (210x297mm) - branco

MINI-MATERNAL 

MATERIAL ENVIADO SEMANALMENTE
01 – cobertor/manta
01 – conjunto de roupa de cama para berço (lençol de baixo, lençol de cima e fronha)

MALA DIÁRIA DEVE CONTER:
-Fraldas descartáveis acomodadas em nécessaire
-Roupas para troca (calor e frio)
-2 babadores 
-Saco organizador para roupa suja 
-1 toalha de mão para higiene
-Lancheira com itens para o período de frequência – manhã/tarde e um guardanapo de tecido

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na
secretaria da escola.
ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 05/02/18

Relação  de  Materiais  - 2018



MATERNAL I

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na secretaria da escola.

ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 06/02/18

MATERIAL INDIVIDUAL

01 – metro de tapete emborrachado
01 – copo plástico com tampa – resistente (sem canudo)
01 – escova dental com protetor plástico para os alunos que 
almoçam na escola
01 – travesseiro infantil para os alunos que dormem na 
escola - opcional
01 – jogo americano de plástico – textura lisa
01 – avental plástico para pintura
01 – caixa de giz de cera MEU PRIMEIRO GIZ – 6 cores 
– Acrilex
01 – antitérmico com receituário do pediatra
01 – creme ou pomada para assaduras (opcional)

MATERIAL COLETIVO

02 – potes com tampa de massa de modelar UTI GUTI 
500g – qualquer cor
03 – tubos de cola bastão – Pritt 20g
30 – sacos plásticos – grosso – ofício – 4 furos
100 – folhas de papel sulfite reciclado 
A4 (210x297mm) Chamequinho
01 – rolo de fita crepe 3M 19mmx30m
01 – rolo de fita adesiva mágica 3M 12mmx33m-
transparente
05 – cartelas de Stickers – adesivo de  personagens infantis
01 – metro de contact transparente
01 – bloco colorido criativo CARDS – Canson A4 –
24 folhas
02 – rolos de papel crepom - vermelho
02 – lixas grossas
01 – caixa de guache 6 cores – Faber Castell
03 – folhas de EVA 45x60cm lisa – vermelho
03 – folhas de papel Kraft
04 – folhas de papel celofane – vermelho
05 – folhas de papel colorset – vermelho

01 – brinquedo de madeira pedagógico
01 – bloco de desenho A3 20 fls 180g/m2 branco
01 – cola branca liquida 90gr – Tenaz ou similar
01 – pacote de bexigas nº9 c/50un. – vermelha
01 – pintura Facial – conjunto com 6 cores de lápis Cara 
Pintada – Faber Castell
02 – frascos de tinta para tecido – cores variadas ACRILEX
01 – fantasia – qualquer tema – usada em bom estado
01 – novelos de lã marrom grossa

MATERIAL PARA PROJETOS

1/2 – metro de feltro – vermelho
02 – metros de TNT- vermelho
01 – tela para pintura 30x40cm
01- pacote de argila – 1 kg – marca Argilinha Uti Guti Licyn
02 – livros infantis (1 da coleção “Gato e Rato” – Ed. Ática e 
01 da coleção “Hora da Leitura” – Editora Todolivro)
01 – pacote de palito de sorvete de madeira – 100un

MATERIAL DE HIGIENE

02 – tubos de creme dental sem flúor 
(para os alunos que almoçam na escola)
04 – rolos de papel toalha 
02 – frascos de álcool gel – 500ml
01 – pacote de perfex com 5 unidades
02 – pacote de saco zip – 15un – 17,8cm x 20,3cm

Alunos - período integral e intermediário

06 – sabonetes 
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas
02 – potes de lenços umedecidos com 450 um.

Alunos - meio-período 

03 – sabonetes 
04 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 
01 – pote de lenços umedecidos com 450 um

Relação  de  Materiais  - 2018



MATERIAL INDIVIDUAL

01 – pasta polionda azul com alça – tamanho A4
01 – metro de tapete emborrachado
01 – jogo americano de plástico- textura lisa
01 - avental plástico para aula de pintura
01 – copo plástico com tampa – resistente (sem canudo)
01 – escova dental com protetor plástico para os alunos que 
almoçam na escola
01 – travesseiro infantil para os alunos que dormem na 
escola – opcional
01 – caixa de giz de cera – MEU PRIMEIRO GIZ – 6 cores 
– Acrilex
01 – caderno de cartografia & desenho A4- 40 folhas 
140g/m² - Meu Primeiro Canson
01 – antitérmico com receituário do pediatra

MATERIAL COLETIVO

02 – potes com tampa de massa de modelar UTI GUTI 500g 
– qualquer cor
02 – tubos de cola branca liquida 90g – Tenaz ou similar
03 – tubos de cola bastão – Pritt 20g
02 – lixas grossas
100 – folhas de papel sulfite colorido A4 (210x297mm) -
amarelo
01 – rolos de fita crepe 3M 19mmx30m
05 – cartelas de Stickers – adesivo de personagens infantis
01 – pacote de bexiga nº 9 com 50 um - amarela
01 – metro de contact transparente
01 – bloco colorido criativo cards – canson A4 – 24 folhas
01 – broxinha para pintura redonda – Tigre Ref 835-0
01 – caixa de guache 6 cores – Faber Castell
02 – tubos de tinta dimensional (relevo) – cores variadas
03 – folhas de EVA 45x60cm lisa – amarelo
03 – folhas de papel Kraft
04 – folhas de papel celofane – amarela
05 – folhas de papel colorset – amarela
02 – rolos de papel crepom – amarelo
01 – bloco de Canson A4 - creme

Relação  de  Materiais  - 2018

MATERNAL II

01 – rolo de fita adesiva dupla face 19x30mm
01 – caixa de cola colorida 6 cores – Faber Castell
01 – rolo para pintura – 5cm de largura
01 – rolo de fitilho – qualquer cor
01 – fantasia – qualquer tema – usada em bom estado
01 – kit de panelinhas – meninas e bonecos, super-heróis –
meninos
01 – novelos de lã grossa – amarelo

MATERIAL PARA PROJETOS

1/2 – metro de feltro azul
02 – metros de TNT- amarelo
01 – tela para pintura 30x40cm
01- pacote de argila – 1 kg – marca Argilinha Uti Guti Licyn
02 – livros infantis (1 da coleção “Pequenos Leitores” – Ed. 
Todo livro e 01 da série “Garotada” – Ciranda Cultural)
01 – pacote de saco zip – 15un – 17,8cm x 20,3cm
01 – pacote de palito de sorvete de madeira – 100un
01 – rolo de massa (rolo de macarrão)
01 – kit de cortador de biscoitos com 3 unidades – qualquer 
forma

MATERIAL DE HIGIENE

02 – tubos de creme dental sem flúor (para os alunos que 
almoçam na escola)
04 – rolos de papel toalha 
02 – frascos de álcool gel – 500ml
01 – pacote de perfex com 5 unidades

Alunos - período integral e intermediário

06 – sabonetes
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas

Alunos - meio-período 

03 – sabonetes
04 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na secretaria da escola.
.
ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 06/02/18



MATERIAL INDIVIDUAL

01 – pasta polionda azul com alça – tamanho A4
01 – caixa de lápis de cor 12 cores – Faber Castell
01 – caixa de canetas hidrocor – JUMBO – Faber Castell – 6 
cores – ponta grossa 
01 – jogo americano de plástico – textura lisa
01 – avental plástico para aula de pintura
01 – metro de tapete emborrachado
01 – copo plástico sem tampa – resistente
01 – escova dental  com protetor plástico para os alunos que 
almoçam na escola
01 – caderno de cartografia & desenho A4- 40 folhas 
140g/m² - Meu Primeiro Canson
01 – caderno capa dura quadriculado TILIBRA ou FORONI 
- 40 fls – 1 x 1 190mm x 248mm
01 – caderno de capa dura pauta azul ou verde TILIBRA ou 
FORONI - 40fls – 190mm x 248mm
01 – travesseiro infantil para as crianças que dormem na 
escola – opcional
01 – antitérmico com receituário do pediatra
01 – caixa de giz de cera curtom – 12 cores – Faber Castell
01 – tesoura escolar sem ponta – corte laser – Mundial –
ponto vermelho – c/nome do aluno gravado

MATERIAL COLETIVO

01 – pacote de argila – 1 kg – marca Argilinha UTI GUTI 
LICYN
03 – tubos de cola bastão – Pritt 20g
200 – fls de papel sulfite branco A4 (210x297mm) Report
100 – fls papel sulfite colorido (210x297mm) - verde
01 – rolo de fita adesiva dupla face 3M 19mmx30m
05 – cartelas de Stickers – adesivo de personagens infantis
01 – pacote de bexiga nº 9 com 50 un - verde
01 – metro de contact transparente
01 – bloco de Canson A4 - creme
01 – pincel chato nº 12 – REF 815
01 – rolo de fitilho – qualquer cor
01 – caixa de cola colorida 6 cores – Faber Castell
02 – tubos de tinta dimensional (relevo) – cores variadas 
Acrilex

Relação  de  Materiais  - 2018

JARDIM I

01 – bloco Criative Lumipaper – Spiral – 50 folhas
03 – folhas de EVA 45x60cm lisa – verde
02 – folhas de papel Kraft
04 – folhas de papel celofane - verde
05 – folhas de papel colorset – verde
02 – tubos de cola branca líquida – 90g – Tenaz ou similar
02 – rolos de papel crepom – verde
50 – sacos plásticos ofício – 4 furos - grosso
01 – fantasia – qualquer tema – usada em bom estado
01 – brinquedo adequado à idade (quebra-cabeça, dominó, 
sequência, letras, números)
01 – rolo de lastex branco

MATERIAL PARA PROJETOS

1 – Kit Leoni nº02 SUPER A4 – 62 folhas sortidas
½ – metro de feltro marrom
02 – metros de TNT- verde
01 – tela para pintura 30x40cm
02 – livros infantis (1 da coleção “Moral da História” da 
Ed. Todolivro e 01 da coleção “Lagarta Pintada” Ed. 
Ática)
01 – pacote de palito de sorvete de madeira – 100un
01 – rolo de massa (rolo de macarrão)

MATERIAL DE HIGIENE

02 – tubos de creme dental sem flúor (para os alunos que 
almoçam na escola)
02 – rolos de papel toalha 
02 – frascos de álcool gel – 500ml
01 – pacote de perfex com 5 unidades

Alunos - período integral e intermediário
06 – sabonetes 
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas

Alunos - meio-período 
03 – sabonetes 
04 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na secretaria da escola.

ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 07/02/18



MATERIAL INDIVIDUAL

01 - caixa de lápis de cor 12 cores – Faber Castell
01 - jogo de canetas hidrocor 12 cores – Faber Castell
01 - tesoura escolar sem ponta- corte laser  Mundial – ponto 
vermelho c/o nome do aluno gravado
01 – estojo escolar com zíper
01 - pasta polionda azul com alça- tamanho A4
01 – jogo americano de plástico – textura lisa
01 – avental plástico para aula de pintura
01 – metro de tapete emborrachado
01 – copo plástico sem tampa  – resistente 
01 – escova dental com protetor plástico para os alunos que 
almoçam na escola
01 – travesseiro infantil para as crianças que dormem na 
escola - opcional
01 – caderno capa dura quadriculado TILIBRA ou FORONI  
- 40 fls – 1 x 1 190mm x 248mm
01 – caderno de capa dura pauta azul ou verde TILIBRA ou 
FORONI - 40fls – 190mm x 248mm
01 – caderno de capa dura linguagem TILIBRA ou FORONI 
- 40fls – 190mm x 248mm
01 – caderno de cartografia & desenho A4- 40 folhas 
140g/m² - Meu Primeiro Canson
01 – antitérmico com receituário do pediatra

MATERIAL COLETIVO

03 – tubos de cola bastão – Pritt 20g
200 – folhas de papel sulfite branco A4 (210x297mm) 

Report
100 – folhas de papel sulfite colorido A4 (210x297mm) –

rosa
05 – cartelas Stickers – adesivos de personagens infantis
02 – pacotes de bexiga nº10  com 25 un. - branca
01 – metro de contact transparente
01 – bloco Criative lumipaper – Spiral – 50 folhas
01 – bloco de Canson A4 – branco
01 – pincel chato nº 12 – ref. 815
01 – caixa de cola colorida 6 cores – Faber Castell
02 – tubos de tinta dimensional (relevo) – cores variadas 

Acrilex
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JARDIM II

01 – rolo de fita adesiva dupla face 3M 19 x 30mm
03 – folhas em EVA 45x60cm lisa – laranja
02- folhas de papel Kraft
03 – folhas de papel colorset - laranja
02 – cola branca liquida 90 grs
02 – rolos de papel crepom – laranja
50 – sacos plásticos ofício – grosso 4 furos
04 – folhas de papel celofane - transparente
01 – rolo de fitilho – qualquer cor
01 – rolo de lastex branco
01 – fantasia – qualquer tema – usada em bom estado
01 – brinquedo adequado à idade (quebra-cabeça, jogos de 
desafio, jogos de tabuleiro, letras e números)

MATERIAL PARA PROJETOS

1 – Kit Leoni nº02 SUPER A4 – 62 folhas sortidas
½ - metro de feltro amarelo
02 – metros de TNT- laranja
01 – tela para pintura 30x40cm
02 – livros infantis (1 da coleção “Primeiros Passos –
Aprendendo Valores” – Ed. Todolivro e 01 da coleção 
“Descobrindo o Mundo” – Brinque-Book Saber
01 – pacote de palito de sorvete de madeira – 100un
01 – rolo de massa (rolo de macarrão)

MATERIAL DE HIGIENE

02 – tubos de creme dental sem flúor (para os 
alunos que almoçam na escola)

02 – rolos de papel toalha 
02 – frascos  de álcool gel – 500ml
01 – pacote de perfex com 5 unidades

01 – esponja macia

Alunos - período integral e intermediário
06 – sabonetes
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas

Alunos - meio-período 
03 – sabonetes 
04 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na secretaria da escola.

ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 07/02/18



MATERIAL INDIVIDUAL

01 - caixa de lápis de cor 12 cores – Faber Castell
01 - jogo de canetas hidrocor 12 cores – Faber Castell
01 - tesoura escolar sem ponta- corte laser  Mundial – ponto 
vermelho c/o nome do aluno gravado
01 - pasta polionda azul com alça- tamanho A4
01 – jogo americano de plástico – textura lisa
01 – avental plástico para aula de pintura
01 – metro de tapete emborrachado
01 – copo plástico sem tampa – resistente 
01 – escova dental  de plástico com protetor plástico para os 
alunos que almoçam na escola
01 – ábaco com 100 contas
02 – caderno capa dura quadriculado TILIBRA ou FORONI  
- 40 fls – 1 x 1 190mm x 248mm
02 – cadernos de capa dura linguagem TILIBRA ou 
FORONI - 40fls – 190mm x 248mm
01 – caderno de cartografia & desenho A4- 40 folhas 
140g/m² - Meu Primeiro Canson
01 – estojo escolar com zíper
01 – antitérmico com receituário do pediatra
01 – travesseiro infantil para as crianças que dormem na 
escola - opcional

MATERIAL COLETIVO

03 – tubos de cola bastão – Pritt 20g
200 – folhas de papel sulfite branco A4 (210x297mm) 
Report
100 – folhas de papel sulfite colorido A4 (210x297mm) –
azul
01 – rolo de fita adesiva Mágica 3M 12mmx33m 
transparente
05 – cartelas Stickers – adesivos de personagens infantis
02 – pacotes de bexiga nº10  com 25 un. - preta
01 – metro de contact transparente
01 – bloco colorido criativo cards – Canson A4 – 24 fls
01 – pincel chato nº 12 – ref. 815
01 – caixa de cola colorida 6 cores – Faber Castell
02 – tubos de tinta dimensional (relevo) – cores variadas 
Acrilex
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PRÉ 

03 – folhas em EVA 45x60cm lisa – cor da pele
02 - folhas de papel Kraft
03 – folhas de papel colorset - roxo
02 – rolos de papel crepom – roxo
50 – sacos plásticos ofício – grosso 4 furos
01 – bloco de canson A4 – branco
01 – rolo de fitilho – qualquer cor
02 – colas branca líquida 90 grs
04 – folhas de papel celofane - transparente
01 – rolo de lastex
01 – fantasia – qualquer tema – usada em bom estado
01 – brinquedo adequado à idade (quebra-cabeça, jogos de 
desafio, jogos de tabuleiro, letras e números)

MATERIAL PARA PROJETOS

1 – Kit Leoni nº02 SUPER A4 – 62 folhas sortidas
½ - metro de feltro preto
02 – metros de TNT- rosa
01 – tela para pintura 30x40cm
02 – livros infantis (1 da coleção “Primeiros Passos-
Descobrindo Emoções” – Editora Todolivro e 01 da série 
“As coisas que eu gosto” – Ed. Salamandra
01 – pacote de palito de sorvete de madeira – 100un
01 – rolo de massa (rolo de macarrão)

MATERIAL DE HIGIENE

02 – tubos de creme dental sem flúor (para os 
alunos que almoçam na escola)

02 – rolos de papel toalha 
02 – frascos  de álcool gel – 500ml
01 – pacote de perfex com 5 unidades
01 – esponja macia

Alunos - período integral e intermediário
06 – sabonetes
08 – caixas de lenço de papel com 75 folhas

Alunos - meio-período 
03 – sabonetes 
04 – caixas de lenço de papel com 75 folhas 

OBSERVAÇÃO : Verificar pagamento da taxa de materiais específicos do curso na secretaria da escola.

ENTREGA DA LISTA COMPLETA: 08/02/18
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