
 

 

 

 
 

LISTA DE MATERIAIS 2023 – PERÍODO INTEGRAL -  3 ANOS 

Todos os itens da PARTE A E B deverão ser etiquetados com o nome da criança 

 
 
PARTE A – Materiais de uso diário 
 

 1 mochila e/ou bolsa para guardar os pertences individuais: 
 1 garrafinha para água 
 1 avental até o joelho em tecido verde 
 1 caixa de lenços umedecidos 
 1 toalha de banho infantil com identificação 
 3 trocas de roupas completas inclusive calçados   

 
 
PARTE B - Materiais de higiene que ficarão na escola e serão repostos sempre que necessário 
 

 1 caixa personalizada com nome da criança para guardar os itens abaixo: 
 1 escova e creme dental infantil  
 1 sabonete líquido infantil  
 1 shampoo e/ou condicionador  
 1 pente ou escova de cabelo 
 1 creme de pentear 
 1 par de chinelos para banho 
 1 pacote de saco zipado – para colocar roupas sujas 
 

 
PARTE C - Materiais para as oficinas 

 1 pacote de Argila (1Kg)  
 2 folhas de papel cavalete  
 2 vidros de tinta guache 250 gramas (cores fortes) 
 1 tesoura de ponta redonda (de boa qualidade) 
 1 vidro de anilina líquida e comestível (qualquer cor) 
 1 caixa de massinha de modelar 
 1 pacote com 50 balões (tamanho 9 com cores sortidas)  

  Materiais recicláveis (rolos de papéis higiênicos e toalha, 1 caixa de sapato, jornais, pentes de ovos)  

OBS: MATERIAIS RECICLÁVEIS SERÃO BEM- VINDOS AO LONGO DE TODO O ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

As entregas poderão ser feitas no mesmo dia para a Educação Infantil e Anos Iniciais. 

 

Para que a entrega e conferência dos materiais aconteça de forma organizada, solicitamos que seja feita 

exclusivamente nos dias e horários estabelecidos abaixo:  

 

Dias: 23, 24 e 25 de janeiro de 2023 - Entrega feita pelas papelarias 

Dias: 26, 27 e 30 de janeiro de 2023 – Entrega feita pelos pais 

 

HORÁRIOS: 8h às 11h ou 13h30 às 16h 

Local: Sala de espelho (ao lado do G1) 
 

OBS: Solicitamos que:  

1º- as papelarias e ou pais organizem os materiais da PARTE C em sacola individual, com o nome completo do 

aluno do lado de fora.  

 

2º - os itens da parte A devem permanecer na mochila e serem repostos de acordo com a necessidade. Os itens 

da parte B devem ser entregues para a secretária do Departamento da Ed. Infantil, devidamente identificados com 

o nome completo da criança em todos os itens. Quanto o saco zipado, o nome deverá ser escrito apenas na 

embalagem. 

 

4º- a Equipe Pedagógica estará envolvida com a adaptação. Dessa forma, não poderá receber nenhum material.  

 

5º - após o prazo final para as entregas, os responsáveis terão o prazo de 15 dias para encaminhar algum item, 

que por acaso, não tenha conseguido trazer na data estipulada.  

 

 

 

 


