
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE DEVE TRAZER NA PASTA TODOS OS DIAS 
01 - Lancheira (coma toalhinha e copo plástico ou garrafinha 
de água) com o nome da criança; 
01 - Mochila individual para carregar os pertences diários; 
01- Peça de roupa para troca se necessário, sendo uma delas 
o uniforme (identificado com o nome da criança). 

01-par de calçado para alguma eventualidade 
01- Avental; 
01- repelente como nome da criança; 
01- Escova dental (com porta escova) 
01- Creme dental (marca habitual da criança) 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01-bolsinha de tecido individual com o nome do aluno com 3 
repartições; 
01-estojo de canetinha hidrocor com 12 cores; 
01-repelente; 
01-escova de dente com protetor; 
01-creme dental; 
01-pen drive 32gb; 
02-lápis preto fino número 2; 
02-lápis preto jumbo; 
01-caixa de lápis de cor fino; 
01-caixa de lápis de cor jumbo; 
01-apontador para lápis fino e grosso; 
02-borrachas macias; 
01-tesourinha com ponta redonda, com nome; 
01-pasta transparente de clea book com 50 plásticos 
transparente para portfólio tamanho a4; 
03-cadernos brochura, 96 folhas, sem pauta, capa dura, 02-
para casas e 01 para caderno de sala; 
02-folhas papel kraft; 
01-folha papel celofane transparente; 
01-metro papel contact colorido liso; 

02-placas de emborrachado lisa; 
02-placas de emborrachado com glitter; 
03-caixas de massinha de modelar com 12 cores; 
02-pacotes de oficio colorido; 
02-pacotes de color set colorido; 
01-pacote de papel 60 kilos branco a4; 
01-fita de cetim grossa; 
01-fita de cetim fina; 
02-metros de americano cru; 
01-metro de feltro; 
01-tela de pintura 20x30; 
01-caixa de alfabeto alegre (brinquedo pedagógico); 
01-Pacote de papel textura visual 180/m2 eco cores novaprint; 
01-metro de feltro; 
01-massa para Biscuit 90 gramas (exceto transparente); 
01-metros de tecido algodão (motivo infantil, exceto chitão); 
01-rolo de fita tafetá 21 mm; 
01-tinta de tecido 250 ml; 
01-caneta retroprojetor preta; 
01-vidro de cola branca 500 grs; 
01-vidro de cola branca 90 grs; 

 
LIVROS 

 Livro: ALECRIM EI 2 - 2ª ED 2019 - BNCC    Editora: SM     ISBN: 9788541824231 
 Livro: BEBOP 1 (vol.1)-Student's  Book and Activity book  Autores: Myriam Monterrubio e Lorena Peimbert   Editora: Macmillan 
 
Os livros de literatura serão pedidos no início do ano letivo de acordo com o projeto de leitura.  

 
1. Esta lista relaciona o material individual para um ano de trabalho escolar.  
2. Todo material deverá ser identificado com o nome da criança. 
3. Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada conservação.  
4. O material deverá ser entregue na recepção da Unidade São Joao Batista no período de 27/01 a 05/02/2020. 

Voucher para compra dos livros no site www.smdireto.com.br    46912EI6 


