
INFANTIL  

 
 

*** UNIFORME – EXIGIDO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULA. 

 
 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

 
 02 caderno SEM PAUTA, 60 folhas, capa dura ALIBOMBOM 
 02 caixas de lápis de cor JUMBÃO triangular ou hexagonal 
 01 caixa de giz de cera 12 cores 
 02 estojos de pincel atômico grosso 12 cores SUPER COR/ LAVÁVEL 
 01 cola líquida de 90 ml 
 03 colas em bastão 40g. SUGESTÃO: PRITT ou GIOTTO 
 01 pasta transparente, fina, c/elástico 
 08 potes de massinha de modelar cores variadas. Sugestão: PLAY DOH 141g. 
 01 tesoura infantil de ponta redonda 
 01 estojo com duas repartições contendo: 02 lápis de escrever JUMBÃO, 01 apontador com lixeirinha, 01 

borracha macia branca. 
 01 estojo com duas repartições para guardar os pinceis atômicos e giz de cera 
 02 pacotes de palito de picolé de madeira c/ pontas arredondadas c/ 50 unidades ( um na cor cru e o outro 

colorido). 
 02 brinquedos pedagógicos para faixa etária da criança (ex: jogos que envolvem o alfabeto e os números, 

quebra-cabeça, blocos lógicos, jogo de memória, dominó com o alfabeto ou números, alinhavo de formas 
geométricas) 

 01kit brinquedo para areia (com balde) 
 02 livros de literatura infantil (os títulos das obras literárias serão encaminhados aos senhores, para 

aquisição, no início do ano letivo) 
 01 agenda (Sugere-se a aquisição da agenda modelo Colégio Edna Roriz, à venda no próprio Colégio a 

partir do início das aulas, devido à especificidade das comunicações entre a Família e a Escola e pela 
mesma conter informações específicas sobre o funcionamento e sobre a rotina escola. 

 01 caneta ponta porosa preta 
 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
01 escova de dente  

01 creme dental 

01 escova de cabelo 

01 pacote de lenço umedecido 

 
 

 
 

OBSERVAÇÕES: Os materiais de higiene pessoal devem ser repostos durante o ano, sempre que 
necessário. É aconselhável que a criança tenha em sua mochila roupas e chinelo para trocas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O uniforme e todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno.  
O uso de tênis é obrigatório, diariamente. 


