
   
 

Lista de Material Escolar 2022 

            Batista Plus – Educação Infantil 

Materiais que deverão ser enviados diariamente na MOCHILA  
desde o 1º dia de aula: 

 

Quantidade Material 

1 Necessaire com os seguintes itens identificados com o nome do(a) estudante: 
(pente ou escova de cabelo, gel ou creme de pentear, borrachinhas de cabelo para 
as meninas) 

1 Necessaire ou estojo dental com os seguintes itens identificados com o nome do(a) 
estudante: (1 escova de dentes e 1 creme dental) 

1 Troca de roupa (de acordo com a estação) deverá permanecer na mochila 

1 Copo ou garrafa antivazamento para água (com nome) 
 

 Sempre repor os materiais à medida que se fizer necessário. 
 

Quantidade Material 
1  Lençol de solteiro com elástico (com nome) 

1  Lençol de solteiro sem elástico (com nome) 

1  Sacola de tecido para armazenar os itens de cama (com nome) 

1  Pincel nº14 

100   Folhas brancas A4  

100   Folhas brancas A3 

1 Bloco colorido criativo A3 com 8 cores - 32 folhas 

1   Folha de EVA A4 – Cores vivas 

1   Tubo de cola branca -110 g 

1 Caixa de giz de cera 12 unidades 

1 Conjunto de caneta hidrocor 12 cores - Vai e vem / Retrátil 

2  Caixas de massinha de modelar 12 cores (à base de amido) 

1   Jogo ou brinquedo para deixar na sala (boneca tipo Barbie e Polly, móveis tipo 
barbie e Polly, carrinhos pequenos, pista de carrinhos, alimentos de plástico, 
bonecos, Lego, Playmobil, Aguaplay, animais, fazendinha) 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Os materiais que não acompanham o aluno diariamente deverão ser entregues à professora na 

reunião de pais, em uma sacola grande. Todos os materiais deverão ser identificados com o nome 

do(a) estudante.   

 Os materiais de uso diário deverão acompanhar o estudante desde 1º dia de aula.   

 No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados materiais extras, de acordo com os projetos 

desenvolvidos. 

 O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável, pois possibilita a identificação, fator de 
segurança e proteção para o estudante. Ele deve comparecer à escola sempre uniformizado, sem 
promover qualquer tipo de descaracterização nas camisas, calças ou bermudas. Nossa equipe de 
educadores acompanhará diariamente o uso do uniforme escolar. Contamos com o apoio de vocês 
ao zelarem, junto aos seus filhos, pelo uso diário e adequado do uniforme escolar.  


