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LISTA DE MATERIAIS
 
• 1 garrafinha de água tipo squeeze;
•1 mochila com alças para colocar nas costas (sugestão: com 
bolsos laterais para acomodar a garrafinha de água);
•1 lancheira;
•1 caixa plástica transparente com tampa, tamanho(30cmx40cm)
•1 caixa de big canetas hidrográficas - 12 cores com ponta grossa 
tipo jumbo (sugestão: Acrilex – colocar as canetinhas em 1 estojo 
com zíper);
•1 caixa Eco giz de cera Bicolor - 12 cores (sugestão: Faber 
Castell – colocar os gizes de cera em 1 estojo com zíper);
•2 caixas de cola colorida - 6 cores (sugestão: Acrilex);
•2 caixas de tinta guache - 12 cores (sugestão: Acrilex);
• 1 m de papel contact (transparente)
• 1 rolo de fita crepe (18 mm x 30 m);
• 2 tubos de cola branca - líquida (110 g);
• 1 tubo de cola bastão escolar - médio - 20g (sugestão: Pritt);
• 2 potes de massa de modelar (500 g) (sugestão: Acrilex Soft);
• 1 bloco de papel canson A3 desenho (branco 140 g/m²); 
• 2 blocos de papel canson A4 desenho (branco 140 g/m²);
• 1 pacote de papéis decorativos – Eco Cores Moldura Decorada 
A4 (35 fls)   (210 mm x 297 mm) (sugestão: Novaprint);
• 3 folhas de papel de seda (qualquer cor);
• 1 folha de papel paraná – gramatura 80 (80x100)     
• 1 pincel guache aquarela nº 20 (sugestão: Acrilex165);
• 1 rolinho para pintura – 40mm (sugestão: Tigre);
• 2 pacotes de areia colorida (950 g);
• 1 caixa de areia de modelar - Areia Divertida - Pocket (150g);
• 3 cartelas de adesivos de qualquer personagem/tema;
• 2 pacotes de etiquetas adesivas redondas – 200 etiq. com 
diâmetro de 19mm – qualquer cor (sugestão: PIMACO BIC);
• 1 pacote de palitos de madeira para depilação (100 unidades);

• 1 caixa de hastes flexíveis - 75 unidades (sugestão: Cotonetes); 

HIGIENE

CASO HOUVER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS
• 3 pacotes de toalhas umedecidas;
• 3 caixas de lenços de papel (pequenas); 
• 1 pacote com 2 rolos de papel toalha;

 

MATERIAIS PARA DEIXAR NA MOCHILA 
DIARIAMENTE (ETIQUETADOS) 

CASO HOUVER O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

ALUNO(A) QUE USA FRALDA DESCARTÁVEL
• 1 saco de tecido para o kit de higiene pessoal contendo:
• 5 fraldas descartáveis; 
• 1 pomada para assadura;
• 1 pacote de toalhas umedecidas.
• 1 troca de uniforme;

ALUNO(A) QUE NÃO USA FRALDA DESCARTÁVEL 
• 1 saco de tecido para o kit de higiene pessoal contendo:
• 5 calcinhas ou cuecas; 
• 1 pomada para assadura (opcional);
• 1 pacote de toalhas umedecidas.
• 1 troca de uniforme;
• 1 troca de tênis;
• 1 sacola plástica;
 

OBSERVAÇÕES

1. As marcas dos materiais existentes na lista são apenas 
sugestões; portanto, fica a critério dos pais ou responsáveis 
adquirir essa ou outra marca que achar conveniente. 

2. Por estarmos em uma pandemia, os materiais que constam 
nessa lista são de uso individual de cada aluno.  Caso houver a 
liberação, que os alunos poderão 
trabalhar de forma coletiva em nossas aulas, faremos uma lista, 
contendo os materiais de uso coletivo, viabilizando um trabalho 
de qualidade em nossas aulas.




