
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019 

INFANTIL 1 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS 

 01 camisetão para atividades na área de artes. Não é avental; 
 01 Caneca ou copo de uso exclusivo para beber água; 
 01 Toalha pequena para a lancheira; 
 01 Pasta de elástico (fina e grande); 
 02 trocas de roupa (calor e frio). ATENÇÃO aos itens que compõem a troca.   

Troca de roupa: 02 calcinha ou cueca, 02 calça e/ou shorts, 02 camiseta de manga curta e/ou 
manga comprida, 02 par de meias e 01 calçado. 

Obs.: 

1. Se necessário, de acordo com a dinâmica da sala, serão solicitados materiais complementares. 
2. Todo material, inclusive uniforme, deverão vir etiquetados ou identificados. Para a 

identificação do uniforme sugerimos o uso de canetas para tecido, com letras legíveis e visíveis 
com o nome completo do aluno. 

3. A troca de roupa não precisa ser do uniforme. 
4. Não é necessário a pasta com elástico para guardar a agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019 

INFANTIL 2 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS 

 01 Camisetão para atividades na área de artes. Não é avental; 
 01 Caneca ou copo de uso exclusivo para beber água; 
 01 Toalha pequena para a lancheira; 
 01 Pasta de elástico (fina e grande); 
 01 troca de roupa (calor e frio). ATENÇÃO aos itens que compõem a troca.   

Troca de roupa: 01 calcinha ou cueca, 01 calça e/ou shorts, 01 camiseta de manga curta e/ou 
manga comprida, 01 par de meias; 

 02 cadernos espiral de cartografia e desenho de 50 folhas “sem seda e capa dura” (formato 
200mm X 275mm); 
 

Obs.: 

1. Se necessário, de acordo com a dinâmica da sala, serão solicitados materiais complementares. 
2. Todo material, inclusive uniforme, deverão vir etiquetados ou identificados. Para a 

identificação do uniforme sugerimos o uso de canetas para tecido, com letras legíveis e visíveis 
com o nome completo do aluno. 

3. A troca de roupa não precisa ser do uniforme. 
4. Não é necessário a pasta com elástico para guardar a agenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019 

1º ANO 

LISTA DO MATERIAL INDIVIDUAL A SER PROVIDENCIADO PELOS PAIS 

 01 camisetão para atividades na área de artes. Não é avental; 
 01 Caneca/copo ou squeeze de uso exclusivo para beber água; 
 01 Toalha pequena para a lancheira; 
 01 Pasta de elástico (fina e grande); 
 01 troca de roupa (calor e frio). ATENÇÃO aos itens que compõem a troca.   

Troca de roupa: 01 calcinha ou cueca, 01 calça e/ou shorts, 01 camiseta de manga curta e/ou 
manga comprida e 01 par de meias; 

 02 cadernos espiral de cartografia e desenho de 50 folhas “sem seda e capa dura” (formato 
200mm X 275mm); 
 

Obs.: 

1. Se necessário, de acordo com a dinâmica da sala, serão solicitados materiais complementares. 
2. Todo material, inclusive uniforme, deverão vir etiquetados ou identificados. Para a 

identificação do uniforme sugerimos o uso de canetas para tecido, com letras legíveis e visíveis 
com o nome completo do aluno. 

3. A troca de roupa não precisa ser do uniforme. 
4. Não é necessário a pasta com elástico para guardar a agenda. 

 

 


