
 MATERIAL DE USO DIÁRIO NA
MOCHILA
✔ 1 agenda
✔ 2 trocas de roupas conforme a estação
✔ 1 escova de cabelo ou pente 
✔ 1 cheirinho 
✔ 1 termômetro
✔ 1 babador
✔ 1 agenda ou diário infantil (encontra-se a
venda na escola) 
✔ 1 mochila com nome visível ou bolsa 
✔ Fraldas
✔ 1 pacote de lenços de papel 
MATERIAL DE USO COLETIVO 
✔ 1 folha de flip chart 
✔ 1 pacote de folha A3 
✔ 2 potes de tinta guache (250ml) 
✔ 1 caixa de gizão de cera jumbo 
✔ 1 camiseta grande ou avental para
pintura 
✔ 1 livro de história infantil com capa
grossa ou cartonada
 ✔ 1 jogo ou brinquedo educativo de
acordo com a faixa etária
 ✔ 1 foto atualizada (10x15) 

✔ 1 revista para rasgar
 ✔ 1 pacote de sulfite colorido 
✔ 1 bola macia pingo de gente 
✔ 1 rolinho de pintura 
MATERIAL DE USO PESSOAL QUE
PERMANECERÁ NA ESCOLA
✔ 1 pacote de lenço umedecido
✔ 1 pacote de fraldas extras 
✔ 1 pomada para assadura 
✔ 1 mamadeira pequena ou copinho para
água e suco 
✔ 1 mamadeira para leite 
✔ 1 bico identificado e com protetor (se o
aluno utilizar) 
✔ 1 travesseiro com fronha
✔ 1 lençol com elástico 
✔ 1 manta ou cobertor (identificados) 
✔ 1 almofada 30x30 (identificada)
 ✔ 1 caixa organizadora para organizar
todo material de uso pessoal que ficará na
escola 
✔ 1 escova dental com protetor
✔ 1 pasta dental (sem flúor) 
✔ 1 dedeira de silicone para higiene bucal 
Pedimos para que TODO material e
uniforme do aluno seja identificado

#FICAADICA: Sugerimos que os materiais de 2021 ainda em bom
estado, sejam reaproveitados em 2022.



➝ 01 agenda
➝ 01 caderno de desenho grande
➝ 01 pacote de folha A3
➝ 01 caixa de giz de cera jumbo
➝ 01 caixa de lápis de cor jumbo
➝ 01 jogo de canetinhas
➝ 02 potes de tinta guache 250 ml
➝ 01 pincel nº 16
➝ 01 rolinho de pintura
➝ 02 tubos de cola colorida
➝ 01 tablete de argila
➝ 03 potes de massinha
➝ 02 tubos de cola branca (90g)
➝ 01 durex colorido
➝ 01 pacote de palito de sorvete
➝ 02 cartolinas
➝ 02 folhas de color set
➝ 02 folhas de papel cartão
➝ 02 rolos de papel crepom

➝ 02 folhas de papel laminado
➝ 03 folhas de EVA
➝ 01 camiseta de pintura Grande 
➝ 01 caixa organizadora de plástico
➝ 01 brinquedo pedagógico de
acordo com a faixa etária
➝ 02 revista para picotar e cortar
➝ 01 livro de acordo com a faixa
etária
➝ 01 folha de papel Kraft 
➝ 01 instrumento musical de
brinquedo
➝ 01 papel reciclado 08 cores 
➝ 01 bola macia pingo de gente 
➝ 01 almofada com nome (30x30) 
➝ 01 lençol com elástico 
➝ 01 mamadeira para leite
➝ 01 copo com tampa para água

#FICAADICA: Sugerimos que os materiais de 2021 ainda em bom
estado, sejam reaproveitados em 2022.



➝ 01 caderno de desenho grande
➝ 02 pastas finas com elástico
➝ 01 pasta catalogo ( 50 plásticos) 
➝ 01 pacote de folha A3
➝ 01 pacote de folha A4 – eco cores
– 8 cores
➝ 01 lápis de escrever triangular
➝ 01 caixa de giz de cera grosso
➝ 01 caixa de lápis de cor triangular
jumbo 
➝ 01 jogo de canetinhas
➝ 02 potes de tinta guache de cores
variadas (250 ml)
➝ 01 pincel para pintura nº 12
➝ 01 rolinho para pintura
➝ 01 tela para pintura (20x30)
➝ 01 tablete de argila
➝ 03 potes de massinha 
➝ 01 tesoura sem ponta
➝ 01 apontador com depósito
➝ 01 cola bastão

➝ 02 tubos de cola colorida
➝ 02 tubos de cola branca (90 g)
➝ 02 durex coloridos 
➝ 01 pacote de palito de sorvete
➝ 01 pacote de lantejoula
➝ 01 pacote de gliter
➝ 02 cartolinas brancas
➝ 02 folhas de papel pardo
➝ 02 folhas de color set
➝ 01 folha de papel cartão
➝ 02 rolos de papel crepom
➝ 03 folhas de EVA coloridas
➝ 01 camiseta grande para pintura
➝ 01 pote para organização de
materiais 
➝ 01 escova de dente com capa de
proteção
➝ 01 creme dental
➝ 01 toalhinha com nome

#FICAADICA: Sugerimos que os materiais de 2021 ainda em bom
estado, sejam reaproveitados em 2022.



➝ 02 cadernos de desenhos grandes
➝ 01 caderno de desenho pequeno
➝ 01 pacote de folha A3
➝ 01 bloco eco cores A4 - 110g     
➝ 02 pastas finas com elástico
➝ 01 pasta catálogo com 50 plásticos
➝ 02 lápis de escrever triangulares
➝ 01 apontador com depósito
➝ 02 borrachas
➝ 01 caixa de lápis de cor
➝ 01 caixa de giz de cera 
➝ 01 jogo de canetinhas
➝ 02 potes de tinta guache de cores
variadas(250ml)
➝ 03 potes de massinhas 
➝ 01 tablete de argila 
➝ 01 pincel para pintura nº 10
➝ 01 rolinho para pintura 
➝ 01 tesourinha sem ponta 
➝ 02 tubos de cola bastão
➝ 02 tubos de cola colorida

➝ 02 tubos de cola branca grande
(90g)
➝ 01 durex colorido
➝ 01 pacote de palito de sorvete
➝ 01 pacote de lantejoula
➝ 02 pacotes de gliter
➝ 02 cartolinas
➝ 02 folhas de color set 
➝ 02 rolos de papel crepom
➝ 02 folhas de EVA coloridas
➝ 02 folhas de flip chart
➝ 02 folhas de papel laminado
➝ 02 revistas para recorte
➝ 01 gibi
➝ 01 livro de acordo com a faixa
etária
➝ 01 camiseta grande para pintura
➝ 01 lupa pequena
➝ 01 pote para organização de
materiais (25cmx 30 cm)
➝ 01 escova de dente com capa de
proteção
➝ 01 creme dental
➝ 01 toalhinha com nome 

#FICAADICA: Sugerimos que os materiais de 2021 ainda em bom
estado, sejam reaproveitados em 2022.



➝ 02 cadernos brochurão sem pauta
➝ 01 caderno com pauta
➝ 50 folhas de sulfite coloridas
➝ 01 pote grande de massinha
➝ 01 pasta fina com elástico
➝ 01 pasta polionda grossa
➝ 02 Lápis de escrever
➝ 01 apontador com depósito
➝ 01 borracha
➝ 01 caixa de lápis de cor 
➝ 01 jogo de canetinhas
➝ 01 caixa com 12 cores de tinta
guache
➝ 01 pincel número 10
➝ 01 tesourinha sem ponta
➝ 01 cola bastão
➝ 01 tubo de cola colorida
➝ 02 tubos de cola branca grande
(90g)

➝ 02 durex coloridos
➝ 01 pacote de palito de sorvete
➝ 02 cartolinas
➝ 03 folhas de Collor set
➝ 01 folha de papel cartaõ
➝ 01 rolo de papel crepom
➝ 02 folhas de EVA coloridas
➝ 02 revistas para recorte
➝ 01 gibi
➝ 01 livro de acordo com a faixa
etária
➝ 01 camiseta de pintura grande
➝ 01 bolsinha para organização do
material de uso pessoal
➝ 01 escova de dente com capa de
proteção
➝ 01 creme dental
➝ 01 toalhinha com nome 

#FICAADICA: Sugerimos que os materiais de 2021 ainda em bom
estado, sejam reaproveitados em 2022.


