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MATERIAL INDIVIDUAL  
1 Agenda personalizada do Colégio 

1 Mochila (para colocar agenda e trocas de roupa) – (não é permitido o uso de mochilas 

com rodinhas). 

MATERIAL  
3 Caixas de lenço c/ 50 lenços 14,2cm x 21,2cm 

1 Bloco de Canson A3 

1  Esponja 

1 Tubos de cola branca – 110gr. 

1 Telas de pintura 16x22 

1 Meu 1º Giz de cera – Marca Acrilex  

1 Camiseta BRANCA - Tamanho “P” ADULTO para aulas de artes (Não precisa ser nova) 

1 Brocha para pintura 

1 Rolinho para pintura 

1 Pacote de algodão tipo bola colorida 

2 Livros de tecido ou plástico adequado a faixa etária 

MATERIAL HIGIENE  
5 Fraldas (Enviar diariamente na mochila)  

1 Pacote de Lenços umedecidos  (Enviar diariamente na mochila) 

1 Shampoo* 

1 Condicionador* 

1 Sabonete Líquido* 

1 Pomada ou creme de assaduras  (Enviar diariamente na mochila)  

1 Escova de dente * (conforme idade do bebê) com caixa protetora 

1 Pasta de dente* 

1  Pente/ escova 

2 Babadores (Enviar diariamente na lancheira) 

1 Saco plástico – colocar roupa suja. Enviar 1 por dia 

1 Toalhas para banho (Enviar na 2ª feira e devolveremos na 6ª feira) 

1 
Kit Berço – Lençol de elástico, colcha e travesseiro com fronha (Enviar na segunda- feira, 
na sexta-feira devolvemos para higienização) 

2 Caixas de luvas de látex (sem pó) para trocas. Tamanho M ou G. 
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ALIMENTAÇÃO  
1 Mamadeira para leite 

1 Mamadeira ou copo para suco 

1 Mamadeira ou copo para água 

Observações: 

 Todo material deverá estar identificado. 

 Ao longo do ano pediremos outros materiais para atividades específicas em aula; 

 Para evitar o desperdício é importante que todos os materiais solicitados sejam de boa 

qualidade, ficando a escolha das marcas a critério dos senhores responsáveis. 

 Os itens com essa sinalização (*) quando estiverem próximo ao término, solicitaremos 

reposição via agenda.  

 A alimentação da criança (lanche) deve ser enviada diariamente. 

 

 

 

 

 

 


