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Lista de Materiais - Jardim 1 - Educação Infantil – 2019 
  

 

 
Materiais que ficam na Mochila:  
 

 
Informações importantes: 
 
       Todo o material deve conter o nome, sobrenome e turma do aluno.  

O material de uso pessoal (individual) será armazenado na caixa solicitada e permanecerá na sala.  
O kit de higiene permanecerá na mochila e deverá ser organizado pelos pais; sugerimos que a escova seja 

trocada a cada três meses.  
Início das Aulas – 13 de fevereiro de 2019.  
O uniforme é de uso obrigatório e pode ser adquirido nas seguintes empresas: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Quantidade Material de uso pessoal (colocar o nome e entregar na escola no primeiro dia de aula) 

1 Caderno 50 folhas pequeno para aula de música. 

1 Livro de história infantil adequado para a faixa etária 

1 Brinquedo pedagógico adequado a esta faixa etária – plástico/madeira 

1 Caixa de camisa encapada e identificada 

5 Caixas de massa de modelar de amido 12 cores 

1 Caixa de giz de cera curto e grosso com 12 cores 

1 Caixa de cola colorida com 6 cores 

1 Tubos de cola grande (Polar) 

1 Pincel chato e comprido nº 14 

1 Estojo escolar  

2 Revistas e jornais para recorte  

1 Pasta plástica com alça tamanho A4 

1 Camiseta adulto (velha para pintura) 

1 Nécessaire com: escova de dente com protetor e creme dental infantil. 

1 Muda de roupas, identificada para ficar na mochila (calça, meia soquete, roupa intima e calçado). 

1 Material de higiene pessoal (fralda, pomada, lenço umedecido e escova de cabelo). 

1 Garrafinha para água 

Nome: Vinata Uniformes Escolares  

Telefone: 3222 0388  

Endereço: Rua: Alfredo Chaves, 1484 (Entre a Tronca e a Sarmento Leite, Próximo a Prefeitura)  

   

Nome:  Poliato Confecções  

Telefone: 3227-2762  

Endereço: Rua: Pedro Poloni, 945 – Desvio Rizzo – (Próximo a Igreja Matriz)  

Nome:   Katz Uniformes  

Telefone: 3217.0182  

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 1387 (Próximo ao Andreazza)  


