
LISTA DE MATERIAL PARA O USO INDIVIDUAL 
TURMA: 1º PERÍODO 

MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO
(DEVEM SER ENVIADOS PARA FICAR NA ESCOLA

� 01 avental ou camisa tamanho adulto para pintura 
� 01 pasta catálogo com 50 plásticos (Portfólio)  
� 03 caixas de massinha para modelar
� 03 caixas de giz de cera com 12 cores 
� 03 vidros de cola branca 90 gramas
� 01 pote de tinta guache 250 gramas 
� Fita de cetim 10mm /3mtrs qualquer cor (colagens)
� 01 pacote de areia colorida (colagens) 
� 01 pincel para pintura aula de arte nº12
� 01 pote de sorvete vazio com tampa. 
� 01 metro de TNT qualquer cor 

 
 
 
 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER NA PASTA DO ALUNO

� 01 agenda escolar (personalizada 
OBS: os alunos que estudaram na escola em 2020 podem reaproveita

 
� 01 merendeira (com nome) 
� 01 toalha pequena (Com nome para o lanche)
� 01 mochila (com nome) 
� 01copo plástico (com nome) ou garrafinha (squeeze)
� 02 cadernos brochura sem pauta 

 
� 01 pente (com nome) 
� 01 escova dental (com nome) 
� 01 pasta dental (com nome) 
� 01 toalha para escovação (com nome)

 
 MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER 

 
� 01 tesoura sem ponta  
� 01 vidro de cola  
� 01 caixa de giz cera  
 

Obs. Todo material do aluno deverá ter o seu nome e 

MATERIAL DIDÁTICO 

1º PERÍODO - VALOR: R$649,00                                                                     
 

MATERIAL PARA O USO INDIVIDUAL - INFANTIL
1º PERÍODO                                            ANO LETIV

 
MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL DO ALUNO 

(DEVEM SER ENVIADOS PARA FICAR NA ESCOLA) 
 

camisa tamanho adulto para pintura  
plásticos (Portfólio)   

caixas de massinha para modelar (a base de amido) 
com 12 cores – conforme a idade 

de cola branca 90 gramas 
0 gramas cor (branca) 

Fita de cetim 10mm /3mtrs qualquer cor (colagens) 
01 pacote de areia colorida (colagens)  

ara pintura aula de arte nº12 (para uso em pinturas) 
01 pote de sorvete vazio com tampa.  
01 metro de TNT qualquer cor  

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER NA PASTA DO ALUNO
(IR E VOLTAR PARA CASA) 

 
personalizada - procurar a secretaria da escola) 

estudaram na escola em 2020 podem reaproveitar a agenda 

01 toalha pequena (Com nome para o lanche) 

01copo plástico (com nome) ou garrafinha (squeeze) 
02 cadernos brochura sem pauta margeado (para atividade de sala e para casa) 

(com nome) 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER EM CASA

aluno deverá ter o seu nome e ser  reposto sempre que necessário.
 

MATERIAL DIDÁTICO BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO 

R$649,00                                                                     

Vir dentro de uma nécessaire.

Estes 
enviados até o primeiro dia 
de aula.
 

 
Obs.: o material 
NA ESCOLA
em 2020 será vá
2021. 
 
Deverão trazer esses 
materiais somente novos 
alunos 

INFANTIL 
TIVO: 2021 

MATERIAIS QUE DEVEM PERMANECER NA PASTA DO ALUNO 

r a agenda para 2021. 

(para atividade de sala e para casa)  

EM CASA 

ser  reposto sempre que necessário. 

R$649,00                                                                      

Vir dentro de uma nécessaire. 

Estes itens deverão ser 
enviados até o primeiro dia 
de aula. 

Obs.: o material PARA FICAR 
NA ESCOLA que foi entregue 
em 2020 será válido para 

 

Deverão trazer esses 
materiais somente novos 
alunos . 


