
Senhores Pais,
Segue a lista de material de uso individual que deverá ser entregue para a professora da turma
no dia 02/02/2022.

1º PERÍODO
01 merendeira

01 mochila

01 blusa de malha tamanho P adulto para as aulas de Arte (tipo propaganda – pode ser usada)

02 cadernos de desenho, espiral, tamanho grande (96 folhas, capa dura, encapados)

02 pastas de plástico com elástico (brasil)

05 pastas com trilho (trilho = grampo para fixar folhas com furos)

01 conjunto de canetinha hidrocor grossa – 12 cores (com nome e sobrenome marcados em cada canetinha)

01 caixa de giz de cera jumbo – 12 cores

01 estojo aquarela – 12 cores

02 conjuntos com 12 cores de tinta guache (potes de 15 ml)  e 1 pincel

04 caixas de massinha de modelar - 12 cores

02 tubos de cola branca 90 gr.

01 tesoura sem ponta, de boa qualidade, com o nome da criança gravado (para ficar na escola)

02 revistas para recorte (contendo imagens significativas. Sugestões: Pais e Filhos, Crescer, Caras, Veja etc.)

02 revistinhas em quadrinhos da Turma da Mônica

02 livros de literatura. Aguardar o pedido da professora com a indicação do título no início do 1º e
do 2º semestre/22.

01 brinquedo a escolher: conjunto de pinos mágicos com 100 peças, kit de animais de plástico, kit de
comidinhas / panelinhas de plástico ou maleta com kit de profissões (saúde, ferramentas, frutas etc.).

01 estojo duplo (dois bolsos) contendo:

· 01 caixa de lápis de cor triangular tamanho jumbo. Com nome e sobrenome em todos os lápis.
Gentileza não enviar lápis tamanho comum.
· 02 canetas pretas de ponta porosa (devem ser substituídas em caso de necessidade).
· 02 lápis pretos de escrever (triangulares) tamanho jumbo (gentileza não enviar lápis nº 2).
· 01 borracha grande, branca.
· 01 apontador com depósito tamanho jumbo.
· 01 tubo de cola branca 90 gr.

01 Squeeze (Manter diariamente na lancheira, com nome e sobrenome da criança marcados com LETRAS
MAIÚSCULAS).



01 guardanapo de pano. (Manter diariamente na lancheira, com nome e sobrenome da criança marcados com
LETRAS MAIÚSCULAS).

01 Coleção EI – 4 anos | Bernoulli Sistema de Ensino
● A coleção será adquirida na escola e em breve divulgaremos o valor e as formas de

pagamento.

OBSERVAÇÕES:

- Os materiais acima listados são de USO INDIVIDUAL e não serão compartilhados, portanto, é muito
importante que todos eles sejam identificados com o nome e o sobrenome da criança com letra caixa
alta/imprensa.

-  Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano.

-  A reposição do material deve acontecer sempre que a escola solicitar.

-  O uniforme completo pode ser encontrado:

● Zil’d confecções: Av. José Cândido da Silveira, nº 2687 - (31) 3486-1083.
● Papini uniformes (fábrica maroto): representante Priscilla - encomendas pelo WhatsApp - (31)

99769-1364 .


