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GRUPO I - ARARA 
 

Documentos necessários para renovação matrícula:  

 

 Xerox das páginas carimbadas do cartão de vacinação da criança 

 Atualização da ficha de saúde. 

 

LISTA DE MATERIAIS 

08 escovas dentais infantis (cabeça pequena, cerdas macias e arredondadas e de cabo reto, SEM 

FORMATO DE BICHINHO   OB. INDENTIFICADAS COM O NOME ) 

04 cxs de lenços de papel c/ 50 unidades cada (lenço de caixinha para limpar nariz) 

04 shampoo infantil 

03 condicionador 

03 Óleo Infantil para massagem 

03 cremes dentais sem flúor 

01 brinquedo de encaixe que contenha peças grandes tipo quebra cabeças  

01 boneca ou carrinho de boa qualidade e grande durabilidade 

01 livro infantil acartonado com pequenos textos e desenhos grandes  

01 tela p/ pintura 30x40 

05 folhas de papel carmim – cor a escolher 

05 folhas cartolina dupla face – cor a escolher 

02 folhas de papel camurça vermelho 

03 frascos de tinta Guache (rosa, azul e amarelo – 250ml). 

01 Kg de saco plástico (35x45 capacidade p/ 5 Kg) – encontrado em casas de embalagem (OBS: 

não é saco de lixo, é saco p/ congelamento) 

01 bola média 

05 caixas de massinha de modelar tipo acrilex 

01 caixa de gizão de cera tipo acrilex 

02 caixas com 06 unidades de cola colorida 

1 kg de argila vermelha 

02 frascos de cola branca 40  

02 durex colorido 

01folha de papel cartão 

02 rolos de papel crepom vermelho e laranja 

01 vidro de anilina comestível – cor a escolher 

01 caixa de algodão 

 

 

 

O creme para assadura, sabonete liquido, lenços umedecidos e a toalha deverão vir na mochila da 

criança todos os dias. 

 

ACEITAMOS 

DOAÇÕES 

DOS 

SEGUINTES 

ÍTENS: 

 CD de música / CD de 

historinha infantil 

 DVD de filmes infantis 

 Revistas 

 Bijuteria (exceto peças 

muito pequenas) 

 Roupas e sapatos usados 

 Pente/escova de cabelo/chapéu 

 Fantasias infantis e de adultos 

 Sacolas plásticas 

 Instrumentos 

musicais 

 Livro de artes 

 Lençóis e edredons 

de casal 
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GRUPO II/LOBO GUARÁ 

Documentos necessários para renovação a matrícula:  

 

 Xerox das páginas carimbadas do cartão de vacinação da criança 

 Atualização da ficha de saúde 

LISTA DE MATERIAIS 

 

08 escovas dentais infantis (cabeça pequena, cerdas macias e arredondadas e de 

cabo reto, SEM FORMATO DE BICHINHO OBS. INDENTIFICADAS COM 

O NOME) 

05 cxs de lenços de papel c/ 50 unidades cada (lenço de caixinha para limpar 

nariz) 

03 shampoo infantil 

02 condicionador infantil 

03 cremes dentais s/ flúor 

01 protetor solar 

03 Óleo Infantil para massagem   

01 jogo de encaixe ou de montar que contenha peças grandes 

01 brinquedo de areia 

01 livro infantil (veja lista de sugestão na secretaria Dei) 

01 instrumento musical de percussão (Tambor ou chocalho, pandeiro, caxixi). 

01 boneca ou carrinho de qualidade e grande durabilidade (que não contenha peças 

pequenas) 

01 tela p/ pintura 30x40 

      04 frascos de tinta guache (nas cores laranja, amarelo, rosa e azul  – 250 ml). 

      01 caixa de lápis de cor   

02 caixa de  giz de cera 

02 caixas com 6 unidades de cola colorida tipo acrilex 

05 pct de massinha de modelar tipo acrilex 

02 kg de saco plástico (capacidade p/ 2 kg 35x45) – encontrado em casas de 

embalagem (OBS: não é saco de lixo, é saco p/ congelamento) 
01 kg de argila vermelha 

02 frascos de cola branca 40 g 

01 resma de papel A3 

03 cartolina 

05 folhas de papel de seda – cor a escolher 

01 vidro de anilina comestível – cor a escolher 

02 rolos de papel crepom azul e verde 

02 metros de TNT azul 
03 papel pardo 

 

O sabonete liquido deve vir na mochila das crianças todos os dias. 

 

ACEITAMOS 

DOAÇÕES 

DOS 

SEGUINTES 

ÍTENS: 

 CD de música / CD de historinha 

infantil 

 DVD de filmes infantis 

 Bijuteria (exceto peças muito 

pequenas) 

 Revistas 

 Roupas e sapatos 

usados 

 Pente/escova de 

cabelo/chapéu 

 Sacolas plásticas 

 Fantasias infantis e de 

adultos 

 Instrumento 

musical 

 Livro de artes 

 Lençóis e 

edredons de casal 
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MATRÍCULA - 2018GRUPO III/TATU BOLINHA 
Documentos necessários para efetivar a matrícula: 

 

 Xerox das páginas carimbadas do cartão de vacinação da criança 

 Atualização da ficha de saúde. 

LISTA DE MATERIAIS 

 

08 escovas dentais infantis (cabeça pequena, cerdas macias e arredondadas e de 

cabo reto, SEM FORMATO DE BICHINHO OB. INDENTIFICADAS COM 

O NOME) 

02 cxs de lenços de papel c/ 50 unidades cada (lenço de caixinha para limpar 

nariz) 

03 shampoo (frasco com 350 ml cada)  

02 condicionadores infantis 

03 cremes dentais s/ flúor 

01 protetor solar 

01 quebra cabeça até 60 peças 

01 jogo de encaixe ou de montar que contenha peças grandes 

01 livro infantil (veja lista de sugestão na secretaria Dei) 

04 Revistas em Quadrinhos (Gibis) 

01 instrumento musical de percussão de brinquedo (tambor, chocalho, pandeiro, 

caxixi) 

01 tela p/ pintura 30x40 

01 caixa com 06 unidades de cola colorida tipo acrilex 

01 caixa de algodão 

01 caixa de giz de cera  

03 Frascos 250 ml de tinta Guache (nas cores verde, branca e marrom). 

01 kg de saco plástico (capacidade p/ 2 kg ou 35x45) – encontrado em casas de 

embalagem (OBS: saco p/ congelamento) 

02 cartolinas branca 

01 caixa de lápis de cor triangular jumbo 

02 folhas de papel camurça branco 

05 folhas de papel de seca – cor a escolher 

01 pacote de argila 

04 pct de massa de modelar tipo acrilex 

01 estojo de canetinha tipo pilot ponta grossa 

02 frascos de cola branca 40g 

01 vidro de anilina comestível  - cor a escolher 

1  folha de lixa para madeira A237 

02 rolos de papel crepom amarelo e roxo 

02 metros de TNT cores variadas 

01 tinta facial heon  c/ 5 cores 

 

O sabonete liquido deve vir na mochila das crianças todos os dias 

                                                 

ACEITAMOS 

DOAÇÕES 

DOS 

SEGUINTES 

ÍTENS: 

 CD de música / CD de historinha 

infantil 

 DVD de filmes infantis 

 Revistas 

 Bijuteria (exceto peças muito 

pequenas) 

 Roupas e sapatos usados 

 Pente/escova de 

cabelo/chapéu 

 Sacolas plásticas 

 Fantasias infantis e de 

adultos 

 Instrumento musical 

 Livro de artes 

 Lençóis e edredons 

de casal 
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Grupo IV/JACARÉ 
  Documentos necessários para efetivar a matrícula:  

 Xerox das páginas carimbadas do cartão de vacinação da criança 

 Atualização da ficha de saúde 

 

LISTA DE MATERIAIS 

08 escovas dentais infantis (cabeça pequena, cerdas macias e arredondadas e de 

cabo reto, SEM FORMATO DE BICHINHO OB. INDENTIFICADAS 

COM O NOMES) 

03 cxs de lenços de papel c/ 50 unidades cada (lenço de caixinha para limpar 

nariz) 

03 shampoo (frasco com 350 ml cada)  

02 condicionadores infantis 

03 cremes dentais s/ flúor + 1 fio dental 

01 protetor solar 

04 Revistas em Quadrinhos (Gibis) 

01 livro infantil  

01 instrumento musical de percussão de brinquedo (tambor, chocalho, pandeiro, 

caxixi) 

01 quebra cabeça até 60 peças 

01 tela p/ pintura 30x40 

02 pinceis nº 14 

01 caixa com 06 unidades de cola colorida 

03 papel cartão (branca, amarela e azul) 

04 Frascos 250ml de tinta Guache (branca, amarela, azul e  vermelha). 

01 kg de saco plástico (capacidade p/ 2 kg ou 25x35) – encontrado em casas de 

embalagem (OBS: saco p/ congelamento) 

02 caixas de lápis de cor + canetinhas 

02 caixa de giz de cera   

01 pacote de balão 

04 pct de massa de modelar (de preferência soft) 

02 frascos de cola branca 40g 

02 rolos de papel crepom azul e amarelo 

01 resma de papel colorido A4 (cores variadas) 

01 rolo barbante colorido 

 

O sabonete liquido deve vir na mochila das crianças todos os dias. 
                                                                  

ACEITAMOS 

DOAÇÕES 

DOS 

SEGUINTES 

ÍTENS: 

 CD de música / CD de historinha 

infantil 

 DVD de filmes infantis 

 Revistas 

 2 mts TNT   

cartolina 

 Papel kraft 1 pardo                                        

 Roupas e sapatos 

usados 

 Pente/escova de 

cabelo/chapéu 

 Sacolas plásticas 

 Instrumento musical 

 Livro de artes 

 Lençóis e edredons 

de casal 
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Grupo V 

       Documentos necessários para efetivar a matrícula:  

 Xerox das páginas carimbadas do cartão de vacinação da criança 

 Atualização da ficha de saúde 

LISTA DE MATERIAIS 

08 escovas dentais infantis (cabeça pequena, cerdas macias e arredondadas e de cabo reto, 

SEM FORMATO DE BICHINHO OB. INDENTIFICADAS COM O NOME) 

03 cxs de lenços de papel c/ 50 unidades cada (lenço de caixinha para limpar nariz) 

03 shampoo (frasco com 350 ml cada)  

02 condicionadores infantis 

03 cremes dentais s/ flúor 

01 protetor solar 

01 livro infantil  

01 instrumento musical de percussão de brinquedo (tambor, chocalho, pandeiro, caxixi) 

02 quebra cabeça até 60 peças 

01 tela p/ pintura 30x40 

02 pinceis nº 14 

02 caixa com 06 unidades de cola colorida tipo acrilex 

05 papel cartolina dupla face (branca, amarela e azul) 

01 folha de isopor de 2 cm 

04 borracha 

03 apontadores 

02 metros de TNT (cores variadas) 

02 folhas de papel camurça azul 

02 estojos de canetinha tipo pilot ponta grossa 

06 Frascos 250 ml de tinta Guache (preta, verde, rosa, amarela, azul e  vermelha). 

01 kg de saco plástico (capacidade p/ 2 kg ou 25x35) – encontrado em casas de 

embalagem (OBS: saco p/ congelamento) 

02 caixas de lápis de cor tipo faber castelL 

02 caixa de giz de cera tipo faber castell   

01 pacote de balão tipo bexiga 

01 vidro de anilina comestível – cor a escolher 

03 pct de massa de modelar tipo acrilex 

04 frascos de cola branca 40g 

02 rolos de papel crepom azul e amarelo 

01 resma de papel A3  

1 bloco de papel Criative paper ou similar 

1 kg de argila vermelha 

01 caixa de algodão 

06 folhas de papel carmim 

04 lápis de escrever preto n=02 

01 pct palito de picolé 

10 folhas de papel pardo 

  

O sabonete liquido deve vir na mochila das crianças todos os dias. 

                                            

 

ACEITAMOS 

DOAÇÕES 

DOS 

SEGUINTES 

ÍTENS: 

 CD de música / CD de historinha 

infantil 

 DVD de filmes infantis 

 Revistas 

 Bijuteria (exceto peças muito 

pequenas) 

 Roupas e sapatos usados 

 Pente/escova de 

cabelo/chapéu 

 Sacolas plásticas 

 Fantasias infantis e de 

adultos 

 Instrumento musical 

 Livro de artes 

 Lençóis e edredons de 

casal 


