
 
INSTITUTO EDUCACIONAL ADONAI 

2021 
BERÇÁRIO I E II DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

             É necessário que todos os materiais de uso pessoal e roupas sejam enviados com o nome do aluno 
                     

             Nome do aluno (a) __________________________________________________________________________________________ 
 

             Prazo máximo da entrega dos materiais pessoais, coletivos ou vale papel 18/01/2021 segunda-feira 
 

QUANT. MATERIAL DE USO COLETIVO 
Uso exclusivo no ambiente escolar 

Opção Vale Papel nas papelarias parceiras 

 

01 Bloco de papel Canson A4 cores creme e branco  
05 Caixas de lenços de papéis  
01 Cartela de adesivos com desenhos tamanhos pequenos, adequado para a faixa etária  
01 Cartolinas brancas  
01 Cola branca 90 gramas  
02 Envelopes brancos tamanho 19x25  
02 Envelopes brancos tamanho A4  
01 Folha de E.V.A. plush  
01 Folha de E.V.A. cores diversas  
01 Folha de E.V.A. decoradas  

500 Folha de sulfites A4  
01 Pacote pequeno de algodão branco  
01 Pacote de penas coloridas  
01 Papel contact transparente 1m grosso  
01 Papel crepom cor amarelo  
01 Papel crepom cor verde  
03 Pares de olhos móveis nos tamanhos: P/M/G  
01 Pote pequeno de estrelinhas  
01 Pote pequeno de gliter granulado  

 

 MATERIAL DE USO PESSOAL  

01 Caixa organizadora com divisória e alta, sugestão de medida 18 cm por 28 cm  
01 Caixa de giz de cera com 6 cores pequeno jumbo  
01 Caixa de guache com 12 potes pequenos  
01 Camiseta de adulto para utilizar como avental nas aulas de pintura  
01 Pasta 5,5 cm com alça (sugestão de cores: vermelha, laranja ou amarela)  
01 Pasta catálogo ofício com 20 envelopes finos 240mm x 330mm  

 Sacos descartáveis ou saco permanente para armazenar roupa suja diariamente na mochila  
02 Telas 20x30  

 
 

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
Para alunos de período integral e intermediário 

01 Creme dental  
01 Escova de cabelo ou pente  
01 Escova de dente - troca sempre que necessária  
01 Sacola de higiene ou nécessaire (sugestão: disponível para compra na secretaria da escola)  
01 Toalha de mão  

 
 

 UNIFORME ESCOLAR 
Facultativo para as turmas do Berçário I e II 

Obrigatório para alunos de todos os períodos das turmas do mini maternal até o 5º ano 

 

Uniformes Escolares JP: AV Casa Verde 2078, contatos: 2597-8668/99249-6733 
Uniformes Rosa de Saron: Av Zumkeller 326, contatos: 2236-4119/97120-0655 

01 Caneta de tecido cor preta para registrar o nome do aluno no uniforme, utilizar e guardar em casa  
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
Observações:  
1 - Todo o material, bem como as peças do uniforme, deverá vir devidamente etiquetado com o nome do aluno e 
turma. 
2 - Os cadernos não poderão ter as folhas decoradas e coloridas e precisam possuir margem para melhor aprendizado 
e organização do aluno. Não utilizar fichário.  

 
 

 
 


