
LISTA DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 

EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL I 

Material de uso individual (identificar com nome completo) 

 01 Mochila com tamanho adequado que caiba uma pasta A4 dentro. 

 01 pasta pequena para agenda 

 01 camiseta manga longa com punho ou elástico no final da manga, tamanho P adulto 

para pintura. 

 04 fotos da criança tamanho 7x5. 

 01 foto da criança com sua família. 

 01 foto da criança com o pai. 

 01 foto da criança com a mãe. 

 01 foto da criança 3x4. 

 01tesoura de pontas arredondadas. 

 01 garrafinha para água. 

 01 pasta de plástico tamanho A4. 

 01 pote plástico de massa de modelar/Soft (500g). 

 01 balde com pazinha para brincar na areia. 

 01 pen drive/identificado de 4GB para enviar fotos, vídeos e músicas. 

 01 pasta preta com 50 plásticos para as aulas e música e alemão. 

 01 pacote de balões nº 9. 

 Meninas: 1 estojo com 12 cores de caneta hidrográfica ponta grossa. 

 Meninos: 1 kit para exploração das massas de modelar. 

 01 Bloco de Desenho, com espiral, capa dura, tamanho A4, com 48 folhas. 

Material para deixar na mochila (identificar com nome completo) 

 01 toalha para mesa (hora do lanche). 

 01 escova de dente com proteção. 

 01 creme dental. 

 01 estojo ou necessarie para escova e creme dental. 

 01 estojo de lenços umedecidos. 

 01 boné. 

 01 protetor solar. 

 Calcinha ou cueca. 

 Meia. 

 Chinelo para dias quentes. 

 Roupa extra para troca quando necessário. 
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Observações: 

 Valor de R$22,00 para aquisição de jogos pedagógicos, a ser cobrado no DOC do 

mês de Março; 

 01 agenda escolar que será entregue no início do ano letivo será cobrada no DOC 

do mês de Abril; 

 Haverá atividades durante o ano em que utilizaremos galocha e guarda chuva, 

roupa de banho, fantasia, roupa de caipira, roupa de prenda ou gaúcho; 

 Todo o material e uniforme deverá ser identificado; 

 O uso do uniforme é obrigatório; 

 Livro de Literatura, referência para o trabalho no 13º Festival do Livro para uso 

individual,  que estará à venda na Biblioteca da escola, durante o primeiro 

trimestre; 

 Caso a criança tenha frequentado outra escola nos enviar uma cópia do parecer 

avaliativo desta. 

 

 

 


