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Este material deverá ser simples e ter o nome do aluno: 
01 pasta catálogo preta - 50 folhas 
01 caderno brochura grande para tarefas (capa dura) 
01 Caderno de desenho 96 folhas (capa dura, sem personagem e sem margem); 
01 Caixa de lápis de cor grande; 
01 Estojo com: 

1 tesoura sem ponta; 
1 apontador com suporte; 
2 lápis pretos apontados; 
1 cola bastão pequena; 
1 borracha branca. 

01 Pasta de plástico baixa; 
01 Paleta godê de plástico (com nome); 
01 Toalha de rosto (com nome); 
01 Escova de dente com porta escova; 
01 Avental ou camiseta velha para pintura; 
01 Pincel nº 12; 
02 Creme dental infantil; 
01 Garrafinha para água (com nome); 
01 Brinquedo pedagógico (Ex.: lego, cubos, jogo de alfabetização, jogo da memória etc.); 
01 Brinquedo usado em bom estado (Ex.: boneca, loucinha, carrinho, ferramenta etc.); 
01 Livro infantil - qualquer tema com valores cristãos;  
01 Muda de roupas para usar na criança quando necessário (deixar na mochila). 
 
COLETIVO: 
03 Caixas de Massinha de modelar Soft - com 

12 Cores; 
01 Tubo de cola líquida; (pequeno) 
02 Cola bastão grande; 
01 Instrumento musical do 1,99; 
01 Revista usada; 
01 Folhas de EVA (cor: vermelha); 
01 Folha de EVA de glitter (cor: vermelha); 
300 Folhas de papel sulfite A4 branco;  
04 Folhas de papel duplex (cor: vermelha); 
03 Papel crepom (cor: vermelha); 
01 Fita adesiva de papel Scotch 3777; 

01 estojo caneta hidrográfica - 6 cores 
(sugestão: Compactor) 

01 Saquinho de lantejoula colorida;  
01 Pote de glitter (qualquer cor);  
01 Metro de contact transparente; 
01 Pote de tinta guache 250ml lavável (cor: 

vermelha); 
10 Papéis fotográficos;  
01 pacote de papel Certificado (diploma liso) 

50 folhas - branco. 
01 Pacote de palito de churrasco; 
01 Pacote de balão (qualquer cor).

 

 



 

 

 

Atenção: 

 
• Essa lista refere-se ao primeiro semestre letivo. Caso necessite, no segundo semestre será 
disponibilizada uma nova lista conforme a necessidade de cada turma. 

• Data de entrega do material coletivo e venda de uniforme: 29 e 30 de janeiro  de 2020  

• Início das aulas: 10 de fevereiro  

• O uso do uniforme completo é obrigatório todos os dias (a partir do 1° dia de aula). Poderá ser 
adquirido em: 

WFL Uniformes:   
Loja nova: Rua José Gall, 520 – Dom Bosco – Itajaí/SC. Em frente à academia de Natação Aquatic 
Center. Fone: 47 3348-4523 / 47 98459-0400 

 

• Os uniformes devem ser rigorosamente marcados com o nome do aluno (de preferência bordado) 
para evitar trocas e perdas no decorrer das aulas. 

• O uso do tênis é obrigatório em todos os dias de aula, inclusive em dias quentes. 

 

 

 


