
INÍCIO DAS AULAS

16/01/2023
Segunda-feira

MATERIAL DE USO PESSOAL PERSONALIZADO
Entregar este material no 1º dia de aula à professora.

1    Caixa de giz de cera (Meu 1º giz grande)

1    Caixa de lápis hidrocor jumbo (grande) 

1 Avental plás�co para pintura

1 Pincel número 14

1 Jogo educa�vo para crianças de 03 anos

1 Tesoura sem ponta

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
* As marcas sugeridas apresentam qualidade e durabilidade, 

porém podem ser subs�tuídas por outras marcas

1    Shampoo infan�l Johnson’s - 500 ml*

1    Colônia Johnson’s - 200 ml*

1 Toalha de banho

3 Pacotes de lenços umidecidos Johnson’s*

2 Sabonete líquido Granado - 500 ml*

1 Copo plás�co ( com o noe da criança)

MATERIAL INDIVIDUAL NÃO PERSONALIZADO
Entregar material na Escola de 02/01 à 13/01

1 Resma de A4

5 Folhas de cartolina guache (verde)

5 Folhas de cartolina colorset (verde)

5 Cartolina guache (verde)

5 Papeis crepom parafinados (verde)

3 Folhas de EVA com gli�er (verde)

1 Folhas de EVA grande (verde)

3 Caiixas de massa de modelar

3 Tubos de cola de Isopor (grande)

5 Bastões de cola quente (fino e transparente)

1 Caixa de �nta guache (6 cores)

FARDAMENTO OBRIGATÓRIO NO 1º DIA DE AULA
(Vendido exclusivamente na escola)

  CAMISA POLO PERSONALIZADA

  CALÇA PERSONALIZADA

  TÊNIS PRETO, BRANCO OU AZUL.

  CASACO PERSONALIZADO (opcional)

.
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LISTA DE MATERIAL - INFANTIL 3 ANOS

  
>> O cliente poderá optar pela compra do material 

não personalizado ou pagar taxa  referente  à compra 

dos mesmos. 

>> É de fundamental importância que seu filho(a) 
tenha o material completo. 

>> Material de uso pessoal deverá ser marcado com 
nome, série e turno do aluno. 

Lista em concordância com o Procon 
e Lei Federal 12.886/13. 

A Educação Infan�l é a primeira etapa da Educação Básica e tem 
por obje�vo o desenvolvimento integral da criança de
zero a cinco anos em seus aspectos de formação social, 
psicológica, motora, intelectual e emocional. Por isso, a coleção 
para essa faixa etária foi pensada sob uma perspec�va inovadora 
de promover a experiência por meio dos conhecimentos prévios 
da criança, consolidando-a como protagonista de todo o 
processo de produção de seu conhecimento.
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