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01 pasta aba elástico plástica azul – tamanho ofício (para atividades de pesquisa);
02 caixas de lápis de cor grande - 24 cores;

01 avental para pintura – tamanho adulto (de preferência, que cubra todo o uniforme);
01 toalha de pano para o lanche, com o nome marcado (para quem utiliza a lancheira);
01 estojo com duas divisórias; 

02 unidades -  Tela – 20x30cm – branca.

01 pasta com canaleta – transparente – tamanho ofício;

01 livro de literatura de acordo com a faixa etária (para o cantinho da leitura);
01 marcador permanente – ponta média 2.0mm;

06 lápis grafite nº2;

02 caixas de caneta hidrográfica - 12 cores;
01 caixa de giz de cera retrátil - 12 cores;

02 apontadores com depósito; 
02 borrachas brancas;

01 agenda escolar (será fornecida pela escola);
01 tesoura sem ponta identificada com o nome da criança; 

01 pasta polionda 3,5cm com elástico – azul;

01 mochila grande com rodinha para uso diário, para acomodar a agenda escolar e os 
cadernos de atividades; 

Grupo V | Regular
Educação Infantil

Lembretes:
1) Todas as peças do uniforme e os objetos de uso pessoal/material deverão ser 
identificados com o nome completo do(a) aluno(a), turma e ano.

3) Os materiais deverão ser repostos no decorrer do ano, conforme a necessidade do 
aluno.

2) Os livros de literatura referentes aos projetos literários serão especificados no 
decorrer do ano letivo.

5) Os livros didáticos de Inglês serão entregues aos alunos mediante autorização de 
cobrança no boleto da escola, feita pelos pais, no ato da matrícula.

4) Os livros didáticos adotados para o trabalho pedagógico em 2022 são do Bernoulli 
Sistema de Ensino. Eles estão discriminados no relatório de matrícula e serão 
adquiridos na escola.

Entrega do material escolar: Educação Infantil
A entrega do material acima deverá ser feita na escola, diretamente à professora, entre 
os dias 26/01/22 e 28/01/22.
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