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LISTA DE MATERIAL PARA PERMANECER NA ESCOLA - MATERNAL 1 2021 

01 Caixa de gizão de cera (12 cores) 100 Folhas de papel A4 

02 Caixas de massa de modelar (12 unidades – 
a base de amido) 

02 Folhas de E.V.A. na cor verde 

01 Paleta de tinta aquarela 02 Folhas de E.V.A. na cor azul escuro 

01 Vidro de cola branca (90 gramas) 01 Tinta guache 250ml (cores primárias) 

01 Livro de história com letra maiúscula 01 Caixa organizadora plástica com tampa para 
colocar os materiais (30x40) 

01 Rolinho de espuma para pintura 01 Rolo de fita crepe (larga) 

01 Brinquedo pedagógico educativo de encaixe 
(grande) 

01 Avental para pintura 

02 Folhas de papel kraft (branco) 01 Rolo de durex transparente (largo) 

01 Metro de plástico contact (transparente)   

 

DIARIAMENTE A CRIANÇA DEVERÁ TRAZER 1 MOCHILA COM: 

04 Fraldas descartáveis 01 Agasalho 

01 Par de calçado sobressalente 01 Pomada preventiva para assadura 

01 Caixa de lenço umedecido 01 Toalha de banho (bordar o nome da criança) 

01 Par de meias 01 Saboneteira com sabonete 

01 Shampoo 01 Escova de cabelo e/ou pente 

01 Cobertor ou manta (bordar o nome da 
criança) 

04 Caixas de lenços de papel 

01 Lençol pequeno (bordar o nome da criança) 01 Travesseiro 

01 Muda de uniforme sobressalente   

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos e na caixa plástica. 

• Favor enviar a caixa plástica (tipo organizador) na dimensão 30x40, pois o espaço 
reservado para guardar o material não comporta tamanho maior que o especificado. 

• As aulas, para o Maternal 1, terão início no dia 03 de fevereiro de 2021 (quarta-
feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 

• A reunião de Pais do Maternal 1 acontecerá no dia 01 de fevereiro de 2021 
(segunda-feira) às 18h30. 

• O material de uso diário deverá ser substituído sempre que necessário. 
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LISTA DE MATERIAL PARA PERMANECER NA ESCOLA - MATERNAL 2 2021 

01 Pincel nº 14 02 Folhas de papel kraft (branco) 

02 Vidros de cola branca (90 gramas) 01 Mochila 

01 Estojo de caneta hidrocor (12 unidades - 
grossa) 

01 Rolo pequeno de 4cm para pintura 

03 Caixas de massa de modelar (12 unidades – 
a base de amido) 

01 Brinquedo pedagógico educativo (madeira) 

01 Caixa de lápis de cor (jumbo) 01 Caixa organizadora plástica com tampa para 
colocar os materiais (30x40) 

01 Caixa de gizão de cera (12 unidades) 01 Livro de História com escrita maiúscula (capa 
dura) 

01 Rolo de durex (transparente largo) 50 Palitos de picolé (dentro de um saquinho de 
pano com o nome do Aluno)  

01 Rolo de fita crepe (larga) 02 Revistas para recorte 

01 Vidro de tinta guache 250ml (cores 
primárias) 

04 Caixas de lenços de papel para uso da 
criança 

02 Folhas de E.V.A. na cor branca 01 Lápis de escrever jumbo  

02 Folhas de E.V.A. na cor de pele 01 Avental para pintura para pintura 

01 Papel contact colorido - liso (1m - cores 
primárias) 

02 Cartolinas dupla face (cores variadas) 

01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 01 Folha de papel cartão 

01 Esponja de cozinha 01 Folha de papel colorset 

01 Lixa de parede (fina)   

 

DIARIAMENTE A CRIANÇA DEVERÁ TRAZER 1 MOCHILA COM: 

04 Fraldas descartáveis 01 Agasalho 

01 Par de calçado sobressalente 01 Pomada preventiva para assadura 

01 Caixa de lenço umedecido 01 Toalha de banho (bordar o nome da criança) 

01 Par de meias 01 Saboneteira com sabonete 

01 Shampoo 01 Escova de cabelo e/ou pente 

01 Muda de uniforme sobressalente   

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos e na caixa plástica. 

• Favor enviar a caixa plástica (tipo organizador) na dimensão 30x40, pois o espaço 
reservado para guardar o material não comporta tamanho maior que o especificado. 

• As aulas, para o Maternal 2, terão início no dia 03 de fevereiro de 2021 (quarta-
feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 

• A reunião de Pais do Maternal 2 acontecerá no dia 01 de fevereiro de 2021 
(segunda-feira) às 18h30. 

• O material de uso diário deverá ser substituído sempre que necessário. 
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LISTA DE MATERIAL PARA PERMANECER NA ESCOLA - MATERNAL 3 2021 

01 Caderno capa dura (grande - 96 folhas) 01 Estojo de pincel compacto color (12 unidades) 

02 Caixas de massa de modelar (12 unidades – 
a base de amido) 

01 Mochila 

01 Tinta guache 250ml (cores primárias) 02 Folhas de E.V.A. na cor marrom 

01 Pincel nº 14 02 Folhas de E.V.A.na cor de pele 

02 Vidros de cola branca (grande) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

01 Caixa de gizão de cera (12 unidades) 50 Palitos de picolé 

02 Caixas de lápis de cor (12 unidades jumbo) 01 Brinquedo pedagógico educativo de madeira 
ou plástico (Ex.: bloquinho, quebra-cabeça, 
encaixe, etc.) 

01 Rolo de durex (transparente largo) 01 Livro de História com escrita maiúscula 

01 Rolo de fita crepe (larga) 01 Flauta de brinquedo 

01 Borracha branca macia 01 Caixa organizadora plástica com tampa para 
colocar os materiais (30x40) 

01 Lápis de escrever nº 02 02 Revistas para recorte 

01 Apontador com depósito 01 Folha de papel kraft 

12 Pregadores de roupa de madeira (atividade 
em sala de aula) 

01 Avental para pintura 

02 Folhas de papel cartão (vermelho e azul) 01 Folha de papel colorset 

50 Canudos 02 Metros de plástico contact (transparente) 

01 Rolo de espuma para pintura (pequeno)   

 

DIARIAMENTE A CRIANÇA DEVERÁ TRAZER 1 MOCHILA COM: 

01 Par de calçado sobressalente 01 Agasalho 

01 Caixa de lenço umedecido 01 Estojo de material individual (lápis, borracha, 
etc.) 

01 Muda de uniforme sobressalente   

 

Observações: 

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos e na caixa plástica. 

• Favor enviar a caixa plástica (tipo organizador) na dimensão 30x40, pois o espaço 
reservado para guardar o material não comporta tamanho maior que o especificado. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 

• O material de uso diário deverá ser substituído sempre que necessário. 
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LISTA DE MATERIAL - 1º PERÍODO 2021 

02 Cadernos capa dura (grande - 96 folhas) 01 Tesoura sem ponta 

02 Caixas de massa de modelar (12 unidades – 
a base de amido) 

02 Metros de plástico contact (transparente) 

01 Tinta guache 250ml (cores primárias) 02 Folhas de E.V.A. na cor branca 

02 Vidros de cola branca (grande) 02 Folhas de E.V.A. na cor laranja 

02 Caixas de lápis de cor (12 unidades) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

01 Caixa de gizão de cera (12 unidades) 01 Brinquedo - Bloco de Madeira 

01 Estojo de canetinhas (12 unidades) 01 Mochila 

01 Rolo de durex (transparente largo) 01 Livro de História com escrita maiúscula 

01 Rolo de fita crepe (larga) 01 Revista para recorte 

05 Borrachas brancas macia 01 Caixa organizadora plástica com tampa para 
colocar os materiais (30x40) 

05 Lápis de escrever nº 02 50 Palitos de picolé 

01 Apontador com depósito 01 Avental para pintura 

01 Paleta de tinta aquarela 01 Folha de papel colorset 

01 Folha de papel cartão 12 Pregadores de roupa 

50 Canudos 01 Pincel nº 10 

 

Observações: 

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos e na caixa plástica. 

• Materiais que devem ficar na mochila: estojo para material individual (1 borracha, 1 
apontador e 1 lápis de escrever). 

• Os demais materiais ficarão na escola. 

• Favor enviar a caixa plástica (tipo organizador) na dimensão 30x40, pois o espaço 
reservado para guardar o material não comporta tamanho maior que o especificado. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 
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LISTA DE MATERIAL - 2º PERÍODO 2021 

02 Cadernos capa dura (grande - 96 folhas) 02 Folhas de papel cartão 

02 Caixas de massa de modelar (12 unidades – 
a base de amido) 

01 Estojo de pincel ponta grossa compacto (12 
unidades - canetinha) 

01 Tinta guache 250ml (cores primárias) 01 Tesoura sem ponta 

01 Pincel nº 14 50 Palitos de picolé 

02 Vidros de cola branca (90 gramas) 02 Metros de plástico contact (transparente) 

02 Caixas de lápis de cor (12 unidades) 02 Folhas de E.V.A. na cor vermelha 

01 Caixa de gizão de cera (12 unidades) 02 Folhas de E.V.A. na cor amarela 

01 Rolo de durex (transparente largo) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

01 Rolo de fita crepe (larga) 01 Livro de História com escrita maiúscula 

07 Borrachas brancas macia 01 Brinquedo pedagógico educativo 

08 Lápis de escrever nº 02 01 Mochila 

01 Apontador com depósito 01 Revista para recorte 

01 Estojo para material individual 01 Caixa organizadora plástica com tampa para 
colocar os materiais (30x40) 

01 Folha de papel colorset 01 Avental para pintura 

03 Folhas de papel kraft   

 

Observações: 

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos e na caixa plástica. 

• Materiais que devem ficar na mochila: estojo para material individual (1 borracha, 1 
apontador e 1 lápis de escrever). 

• Os demais materiais ficarão na escola. 

• Favor enviar a caixa plástica (tipo organizador) na dimensão 30x40, pois o espaço 
reservado para guardar o material não comporta tamanho maior que o especificado. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 
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LISTA DE MATERIAL - 1º ANO EF 2021 

03 Cadernos capa dura (grande - 96 folhas) 01 Dicionário 

01 Caixa de gizão de cera (12 unidades) 02 Dados pequenos 

02 Caixas de lápis de cor (24 unidades - não 
aquarela) 

01 Cartela de dinheirinho 

05 Lápis de escrever nº 02 01 Mochila 

05 Borrachas brancas macia 50 Palitos de picolé (dentro de um saquinho de 
pano com o nome do Aluno) 

01 Rolo de durex transparente largo 01 Brinquedo pedagógico educativo 

01 Rolo de fita crepe (larga) 02 Revistas de Histórias em quadrinhos 

01 Tesoura sem ponta 02 Vidros de cola branca 90g 

01 Apontador com depósito 01 Rolo de durex colorido pequeno 

01 Caderno de caligrafia (grande)   

MATERIAIS DE ARTE 

01 Caixa de massa de modelar (12 unidades) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

02 Folhas de E.V.A. na cor azul claro 02 Revistas para recorte 

02 Folhas de E.V.A. na cor verde claro 01 Pasta plástica com elástico (30x04) 

02 Folhas de papel colorset (cores variadas) 02 Cartolinas (cores variadas) 

01 Folha de papel cartão com brilho 01 Estojo de pincel atômico (12 unidades - 
canetinha) 

 

Observações: 

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos. 

• Os materiais ficarão na escola. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 
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LISTA DE MATERIAL - 2º ANO EF 2021 

01 Caderno de caligrafia (capa dura 40 folhas) 02 Vidros de cola branca 90g 

02 Cadernos grande com pauta (capa dura 96 
folhas) 

01 Cartela de dinheirinho (destacadas em um 
saquinho) 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 48 
folhas - Ensino Religioso) 

01 Caixa de lápis de cor (grande - 24 unidades) 

01 Revista para recorte 01 Régua 30cm 

01 Estojo que caiba o material básico do aluno 01 Calculadora 

02 Borrachas brancas macia 01 Minidicionário de Língua Portuguesa 

03 Lápis preto 01 Tesoura sem ponta 

01 Apontador com depósito 01 Caixa de material dourado de 222 peças 

100 Palitos de picolé (dentro de um saquinho de 
pano com o nome do Aluno) 

  

MATERIAIS DE ARTE 

01 Folha de papel cartão 02 Folhas de E.V.A. na cor cinza 

01 Pasta plástica com elástico (30x04) 02 Folhas de E.V.A. na cor branca 

01 Rolo de fita crepe (larga) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

02 Cartolinas (cores variadas) 02 Revistas para recorte 

01 Caixa de giz de cera 02 Folhas de colorset (cores variadas) 

 

Observações: 

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos. 

• Os materiais de ARTE ficarão na escola. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 
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LISTA DE MATERIAL - 3º ANO EF 2021 

01 Caderno de caligrafia (capa dura 40 folhas) 01 Apontador com depósito 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 98 
folhas - Matemática) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 98 
folhas - Geografia, História e Ciências) 

01 Caneta marca texto 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 98 
folhas - Língua Portuguesa) 

02 Vidros de cola branca 90g 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 48 
folhas - Ensino Religioso) 

01 Caixa de lápis de cor (grande - 24 unidades) 

01 Minidicionário de Língua Portuguesa 
(Aurélio ou Marilena Bueno) 

01 Calculadora simples (colocar o nome do 
Aluno) 

01 Régua transparente de 30cm 03 Lápis preto 

01 Estojo que caiba o material básico do aluno 01 Cartela de dinheirinho 

02 Borrachas brancas macia   

MATERIAIS DE ARTE 

01 Rolo de fita crepe (larga) 02 Folhas de E.V.A. na cor de pele 

01 Pasta plástica com elástico (30x04) 02 Folhas de E.V.A. na cor marrom 

02 Folhas de papel colorset (cores variadas) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

02 Folhas de papel seda (cores variadas) 02 Cartolinas (brancas) 

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos. 

• Os materiais de ARTE ficarão na escola. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CESFA - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - REDE PITÁGORAS 
Av. Celso Schwab Tagarro, 21 - Vila Vicente - Barra de São Francisco/ES 

CEP: 29.800-000 - CNPJ: 08.377.973/0001-56 - IE: Isento 
Telefones: (27) 3756-2677 | (27) 3756-3002 | WhatsApp: (27) 99887-6655 

cesfapitagoras.com.br | facebook.com/cesfapitagoras | Baixe nosso aplicativo: ESCOLAWEB 
 

LISTA DE MATERIAL - 4º ANO EF 2021 

01 Caderno de caligrafia (capa dura 40 folhas) 02 Borrachas brancas macia 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 96 
folhas - Matemática) 

03 Lápis preto 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 96 
folhas - Língua Portuguesa) 

01 Caneta esferográfica (azul e preta) 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 96 
folhas - Ciências, História e Geografia) 

01 Apontador com depósito 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 48 
folhas - Produção de Texto) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 48 
folhas - Ensino Religioso) 

01 Caneta marca texto 

01 Mini Atlas para Geografia 01 Caixa de lápis de cor (grande - 24 unidades) 

01 Minidicionário de Língua Portuguesa 02 Vidros de cola branca (pequeno) 

01 Estojo que caiba o material básico do aluno 01 Calculadora simples 

01 Régua transparente de 30cm   

MATERIAIS DE ARTE 

01 Pasta plástica com elástico (30x04) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

02 Folhas de papel colorset (cores variadas) 02 Revistas para recorte 

02 Cartolinas (cores variadas) 01 Rolo de fita crepe (larga) 

02 Folhas de E.V.A. na cor azul escuro 01 Vidro de cola gliter 

02 Folhas de E.V.A. na cor verde   

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos. 

• Os materiais de ARTE ficarão na escola. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CESFA - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - REDE PITÁGORAS 
Av. Celso Schwab Tagarro, 21 - Vila Vicente - Barra de São Francisco/ES 

CEP: 29.800-000 - CNPJ: 08.377.973/0001-56 - IE: Isento 
Telefones: (27) 3756-2677 | (27) 3756-3002 | WhatsApp: (27) 99887-6655 

cesfapitagoras.com.br | facebook.com/cesfapitagoras | Baixe nosso aplicativo: ESCOLAWEB 
 

LISTA DE MATERIAL - 5º ANO EF 2021 

01 Caderno de caligrafia (capa dura 40 folhas) 01 Transferidor 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 96 
folhas - Matemática) 

03 Borrachas brancas macia 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 96 
folhas - Língua Portuguesa) 

03 Lápis preto 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 96 
folhas - Ciências, História e Geografia) 

02 Canetas esferográfica (uma azul e uma preta) 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 48 
folhas - Produção de Texto) 

01 Calculadora simples (colocar o nome do 
Aluno) 

01 Caderno grande com pauta (capa dura 48 
folhas - Ensino Religioso) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Minidicionário de Língua Portuguesa 01 Caixa de Lápis de Cor (grande - 24 unidades) 

01 Estojo que caiba o material básico do aluno 01 Vidro de cola branca pequeno 

01 Régua transparente de 30cm 01 Caneta marca texto 

01 Apontador com depósito 01 Mini Atlas para Geografia  

01 Compasso   

MATERIAIS DE ARTE 

01 Pasta plástica com elástico (30x04) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

02 Folhas de E.V.A. na cor vermelha 02 Revistas para recorte 

02 Folhas de E.V.A. na cor cinza 01 Rolo de fita crepe (larga) 

02 Folhas de papel colorset (cores variadas) 02 Vidros de cola branca 90g 

02 Cartolinas (brancas)   

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos. 

• Os materiais de ARTE ficarão na escola. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 29 de janeiro de 2021 (sexta-
feira), das 13h às 17h. 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 
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LISTA DE MATERIAL - 6º ANO EF AO 1º ANO EM 2021 

01 Caixa de lápis de cor (24 unidades) 01 Lápis 6B 

02 Pincéis chatos nº 06 e nº 14 01 Tesoura média sem ponta 

01 Régua transparente de 30cm  01 Caixa de gizão de cera (12 unidades) 

01 Caderno de desenho (grande)   

 

MATERIAIS DE ARTE - 6º ANO EF AO 1º ANO EM 2021 

01 Rolo de fita crepe (larga) 01 Pacote de papel A4 (branco - 100 folhas) 

02 Vidros de cola branca (pequena) 02 Folhas de papel kraft (branco) 

04 Folhas de E.V.A. (cores variadas) 02 Cartolinas (cores variadas) 

 

MATERIAIS DE MATEMÁTICA - 7º E 8º ANO EF 2021 

01 Compasso 01 Régua com formas geométricas 

01 Transferidor 01 Jogo de esquadro (apenas para o 7º ano EF) 

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos. 

• Os materiais de ARTE ficarão na escola. 

• As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 (segunda-feira). 

• A entrega do material deverá ser feita na escola no dia 01 de fevereiro de 
2021(segunda-feira). 

• A escola recomenda o reaproveitamento do material não utilizado em 2020. 

• Contamos com sua pontualidade na entrega dos materiais. 
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LISTA DE MATERIAL PARA PERMANECER NA ESCOLA - HOTELZINHO 2021 

01 Caixa de massa de modelar (12 unidades - 
a base de amido) 

01 Brinquedo pedagógica educativo (evitar peças 
pequenas) 

100 Folhas brancas A4 01 Caixa de giz de cera (tam. médio - 12 uni.) 

 

DIARIAMENTE A CRIANÇA DEVERÁ TRAZER 1 MOCHILA COM: 

04 Fraldas descartáveis 01 Muda de uniforme sobressalente 

01 Par de calçado sobressalente 01 Agasalho 

01 Caixa de lenço umedecido 01 Pomada preventiva para assadura 

01 Par de meias 01 Toalha de banho (bordar o nome da criança) 

01 Shampoo 01 Saboneteira com sabonete 

02 Caixas de lenços de papel 01 Escova de cabelo e/ou pente 

01 Escova de dentes 01 Hidratante (se a criança usar) 

01 Creme dental 01 Lençol pequeno (bordar o nome da criança) 

01 Travesseiro 01 Cobertor ou manta (bordar o nome da 
criança) 

 

Observações:  

Srs. Responsáveis, 

• Favor colocar o nome do aluno em todos os objetos e na caixa plástica. 

• Favor enviar a caixa plástica (tipo organizador) na dimensão 30x40, pois o espaço 
reservado para guardar o material não comporta tamanho maior que o especificado. 

• O material de uso diário deverá ser substituído sempre que necessário. 


