
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - Infantil  II 
Um novo conceito de Educação na Cidade de Guarulhos! 

 

• 01 Cx.Giz de cera fino grosso  
• 01 Jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
• 01 Pincel grosso 
• 01 Pasta plástica com elástico cor azul 
• 01 Pacote de Eco cores moldura 
• 01 Pacote de Envelope ofício branco c/3 
• 01 Pacote de Eco cores textura 
• 01 Metro de papel contact transparente 
• 01 fita de cetim 10m x 10mm 
• 01 Colas em bastão 
• 03 Potes de massa de modelar (grande) 
• 04 Bastões (refil) de cola quente grosso 
• 02 Pacotes de sulfite A4 c/500 folha cada 
• 01 Gibi 
• 01 jogo de montar polibol ou monta tudo 
• 01 Avental Plástico para pintura 
• 10 Folhas de E.V.A(azul,verde,amarelo,branco,bege,preto,marrom – liso) (com brilho 

vermelho e azul e 1 felpudo) 
• 01 Rolo de Fita Crepe M3 
• 01 Caixa em tinta/Guache 6 cores  

 

AULAS EXTRACURRICULARES 
Uniforme esportivo para todas as modalidades. 
Uso obrigatório do Kimono azul para o Judô. 
Uso obrigatório do Collant rosa/regata, meia calça rosa e faixa do cabelo rosa para Ballet. 

 
PERÍODO INTEGRAL 
01 – Travesseiro com fronha branca lisa. 
01 – Lençol branco liso. 
01 – Manta Soft Azul Marinho liso. 
01 - Troca de roupa por outra peça do uniforme. 

 

HIGIENE PESSOAL 
01 Escova de dente com protetor ( a troca será realizada de 3 em 3 meses) 
01 Creme Dental. 
01 Sabonete Lı́q uido OBSERVAÇÕES: 

02 Caixas (grande) de lenço de papel 
02 Pacotes de lenço umedecido 
01 toalhinha para escovação Meninos : Azul 
01 toalhinha para escovação Meninas: Vermelho 

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 
-Alguns materiais de artes, culinária e laboratório serão solicitados 
de acordo com a necessidade e com antecedência. 

 
           

                      

Visite o site acessando o QRCode que o 

direcionará à Lojinha do Bonvenuto, com 

Kits Personalizados.  
 


