
 

MATERNAL 
I E II 

Nome: _______________________________________________ 

 



MATERIAL de uso pessoal  
01 Agenda personalizada (encontra-se na escola) 

Mochila (encontra-se na secretaria) 

oalha de banho 

Caixa de lenço de papel  

ote de lenço umedecido 

arrafa para água (identificada) 

oalha de mão  

roca de uniforme 

oalha de mão  

hinelo 

eças íntimas para eventual troca 

01 Camiseta adulto tamanho P (para artes) 

 

MATERIAL PARA ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICaS  
aixa de gizão de cera 

ote de massa de modelar (500g) 

aixa de cola colorida 

rinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária 

Pacote de botões 

 Folhas skrap book - coloridas 

ivro literário de acordo com a faixa etária. 

aixa de giz estaca preto 

31cm 

Tela para pintura 30cmx30cm. 

incel Nº 12 

incel Nº 22 

atedor de espuma para pintura. 

de cerâmica fria (500g) 

– 325mmx35mm - 32 folhas (cada) – (cores vivas) 

 

MATERIAL PARA CATALOGAR ATIVIDADES PEDAGÓGICAS e 
relatórios 

02 Pastas com ferragem em plástico (amarela) 

 

Kit higiene 
abonete líquido 

ucha de banho  

 



Xampu  

Condicionador 

nte ou escova de cabelo 

scova de dente com porta-escova  

reme dental 

 
Atividades esportivas 
 

Os uniformes das atividades esportivas serão solicitados de acordo com a opção do 

aluno: 

 

 Natação: Maiô, biquíni ou sunga e roupão de banho. (Companhia Aquática) 

 Balé: Meia calça, sapatilha, grampos e prendedores de cabelo, collant e saia 

envelope. (Encantos do Balett / Shopping Fashion – EQS 302/303 SHCS) 

  Judô: Kimono e chinelo (Professor Marcelo) 

 Capoeira: Abadá e corda. (Mestre Foca) 

 
OBSERVAÇÕES 
- Os materiais de higiene pessoal deverão ser repostos ao longo do ano.  
- Outros materiais poderão ser pedidos ao longo do ano, de acordo com o trabalho a 
ser desenvolvido pelo professor ou para o cumprimento do dever de casa solicitado 
no horário regular.  
- O uniforme do Integral: camiseta, calça ou bermuda, casaco, meia e tênis. 
- O material de uso pessoal e o uniforme deverão ser identificados com o nome do 
aluno por meio de etiqueta, bordado ou pintura naquele que for de tecido. 
 

 O uso do uniforme é obrigatório! Adquira o endereço na secretaria. 
 
Entrega de material  
Data: 30 de janeiro, quinta-feira. 
Horário - das 7h30 às 11h (alunos do turno matutino) e das 13h30 às 17h (alunos do 
turno vespertino), nas salas de aula.  
 

Início das aulas  

Dia 03 de fevereiro (segunda-feira). 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 
Brasília, _____/_____/2020. 

  



 


