
 

 

MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM SALA 

Apontador jumbo (com lixeira) e borracha 1 

Bloco Criativo (cores fortes) – tamanho A4 1 

Bloco Criativo (cores fortes) – tamanho A3 2 

Bloco branco – tamanho A3 2 

Brinquedo pedagógico (adequado para a idade) 1 

Camiseta manga curta tamanho 16  para atividades com tinta 1 

Canetinha ponta grossa (caixa) 1 

Cola líquida (90 g) 2 

Cola colorida (caixa 6 unidades) 1 

Estojo duplo 1 

Giz de cera (jumbo – caixa 12 cores) 1 

Livro literatura simples (adequado para a idade) 1 

Lápis preto (triangular jumbo) 1 

Lápis de cor (triangular jumbo – caixa 12 cores) 1 

Lantejoula tamanho grande (pacote) 1 

Massa de modelar (mole e não tóxica) 3 

Novelo de lã 1 

Pincel chato nº 16 1 

Pote de sorvete 2 litros com tampa (vazio e higienizado) 1 

Palito de sorvete (pacote) 1 

Revista para recorte (cuidar com o conteúdo) 2 

Sulfite branco (pacote 100 folhas) 1 

Sulfite colorido (pacote 100 folhas) 1 

Tinta guache (250 ml) 2 

Tesoura (sem ponta com nome gravado) 1 

*Botões; fitas e retalhos de tecidos - 
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KIT SONINHO E KIT HIGIENE 
 

Manta pequena (deverá estar em embalagem plástica transparente com zíper e nome da criança)  
* para alunos do Integral  
 

1 
 

Travesseiro pequeno (deverá estar em embalagem plástica transparente com zíper e nome da criança) 
*para alunos do Integral 
 

1 
 

Lençol com elástico (deverá estar em embalagem plástica transparente com zíper e nome da criança) 
*para alunos do Integral 
 

1 
 

Nécessaire com: 1 escova dental com protetor de cerdas, 1 pasta dental pequena sem flúor e 1 toalha 
pequena . 
*para alunos do Regular e do Integral 
 

1 

 

Reunião de Pais com a Equipe Pedagógica 
Data:30/01/2019 (Quarta-feira) 
Horário: 19h às 20h 
Local: Salão Nobre do Colégio Bagozzi 
 

Entrega do Material Escolar para a professora 
Data:31/01/2019 (Quinta-feira) 
Local: Educação Infantil Bagozzi Kids 
Alunos da Manhã e/ou Integral- 8h às 11h 
Alunos da Tarde – 14h às 17h 

 

MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL  
REGULAR E INTEGRAL 

Caixa de lenço de papel 2 

Caixa de luva descartável (tamanho M ou G) 1 

Copo plástico duro com bico na tampa (na mala diariamente) ou garrafinha 1 

Mudas de roupa (completas) de acordo com clima (na mala diariamente) 
 

Fralda descartável (na mala diariamente, 4 fraldas no mínimo; caso ainda utilize) 

2 
 
 

    4 

Escova de cabelo ou pente (na mala diariamente) 1 

Lenço umedecido (na mala diariamente) 1 

Pomada para assadura (na mala diariamente; caso ainda utilize) 1 


