
 

ANO: 2021 
 AVISOS IMPORTANTES:  

 

- O material deste segmento deverá ser entregue SEPARADAMENTE do material do período da tarde e no dia em que 

o(a) aluno(a) iniciar as atividades. 

 

- Todos os materiais deverão ser entregues devidamente identificados com NOME e a TURMA do(a) aluno(a). 
 

- Os alunos deverão vir de banho tomado. 
 
 

 
 

1 pacote de fraldas descartáveis 

1 pacote de lenços umedecidos  

1 estojo com 1 escova de dente com capa protetora e 1 

creme dental  infantil 

1 pente ou 1 escova de cabelo 

1 muda completa do uniforme (para trocar após o almoço) 

1 pasta catálogo transparente  A3  10 plásticos 

1 pote de massa de modelar macia 500g 

1 caixa de giz de cera estaca grosso 12 cores 

1 pacote de folhas coloridas (tipo color set) A3  

120g/m²  

50 folhas brancas  A3 120g: recorte/colagem 

 

 

1 pacote de lenços umedecidos 

1 estojo com 1 escova de dente com capa protetora e 1 

creme dental  infantil 

1 pente ou 1 escova de cabelo 

1 muda completa do uniforme (para trocar após o 

almoço) 

1 pacote de folhas coloridas (tipo color set) A3  

120g/m²  

1 caixa de giz de cera estaca grosso 12 cores 

1 pote de massa de modelar macia 500g  

50 folhas brancas  A3  120g/m²: recorte/colagem 

1 pacote de Papel Mágico 

1 conjunto de caneta hidrográfica ponta grossa - 12 

cores  



 
 

ANO: 2021 
 AVISOS IMPORTANTES:  

 

- O material deste segmento deverá ser entregue SEPARADAMENTE do material do período da tarde e no dia em que 

o(a) aluno(a) iniciar as atividades. 

 
- Todos os materiais deverão ser entregues devidamente identificados com NOME e a TURMA do(a) aluno(a). 

 
- Os alunos deverão vir de banho tomado. 
 

  
 

1 pacote de lenços umedecidos 

1 pente ou escova de cabelo  

1 muda completa do uniforme (para trocar após o 

almoço) 

1 conjunto de caneta hidrográfica ponta grossa 12 cores 

1 conjunto de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores  

1 pacote de folhas coloridas (tipo color set) A4 120g/m²  

(recorte/colagem) 

1 pacote de folhas coloridas (tipo color set) A3 120g/m²  

1pacote de Papel  Mágico 

1 pote de massa de modelar macia 500g  

1 caixa de giz de cera grosso  12 cores  

1 caixa de lápis de cor  12 cores 

1 pacote de lenços umedecidos 

1 pente ou 1 escova de cabelo  

1 muda completa do uniforme (para trocar após o   

almoço) 

1 conjunto de caneta hidrográfica ponta grossa 12 cores  

1 conjunto de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores 

1 pacote de folhas coloridas (tipo color set) A4  

120 g/m² - (recorte/colagem) 

1 pacote de folhas coloridas (tipo color set) A3  

120 g/m² - (pintura) 

1 pote de massa de modelar macia 500g  

1 pacote de Papel Mágico 

1 caixa de giz de cera grosso  12 cores 

1 caixa de lápis de cor  24 cores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANO: 2021 
 AVISOS IMPORTANTES:  

 

- O material deste segmento deverá ser entregue SEPARADAMENTE do material do período da tarde e no dia em que 

o(a) aluno(a) iniciar as atividades. 

 

- Todos os materiais deverão ser entregues devidamente identificados com NOME e a TURMA do(a) aluno(a). 

 
- Os alunos deverão vir de banho tomado. 

 
 

 
 
 

1 estojo com 1 creme dental e uma escova de dentes 

1 pacote de lenços umedecidos 

1 pente ou 1 escova de cabelo 


