
 

 

 
 

Para que possamos nos organizar com relação às atividades propostas, precisamos dos seguintes materiais: 

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR – 2017 

QNT 
 

MATERIAL ESCOLAR (2º ao 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
 

01 Camiseta usada, que cubra os joelhos, para atividades de pintura 
01 Embalagem plástica, com zíper, para guardar roupa usada (permanecer na mochila) 
01 Nécessaire que comporte 01 escova de dente, 01 pasta dental, 01 toalhinha de mão. 
01 Estojo completo para as aulas do Inglês e acompanhamento pedagógico. (2° ao 7º anos) 
01 Troca de roupa (camiseta, calça, short ou bermuda/ calcinha ou cueca) - (para quem pratica a natação) 

01 

Kit  higiene (para quem pratica a natação): Uma caixa organizadora contendo:  shampoo, condicionador, 
sabonete líquido, perfume, hidratante para o corpo, pente, acessórios para cabelo para as meninas e gel 
para os meninos. Toalha  e chinelo. (material para ficar na escola)-  Esses materiais devem ser 
identificados com nome e série da criança. 

01 Garrafinha para beber água identificada 
02 Cola bastão 
01 Papel sulfite –chamequinho branco 
01 Pincel para trabalhos manuais número 10 
01 Bloco de papel Canson – A3 
01 Pasta Catálogo (para os alunos que cursam o inglês -  2º ano) 
01 Bloco de papel Canson – A4 
02 Bloco de papel criativo 
01 Gibi Coquetel Picolé 
02 Folhas de EVA (1 cor primária e uma bege) 
01 Caderno capa dura – 100 folhas (para os alunos que cursam o inglês - 2º ao 7º ano) 

 
Nos dias das atividades físicas será necessária roupa adequada para realizar o esporte do dia. 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Semana de 24/01 a 27/01/2017- entrega do material 
 Local: Ginásio de esportes da escola 
 Horário: 8h às 11h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). 

Ballet Saia, collant, meia calça, sapatilha, redinha e grampo para o coque do cabelo. 

Judô Kimono  

Patinação Kit de segurança, aluguel ou compra de patins (aguardar orientação no inicio do ano). 

Natação Collant, sunga, touca, óculos, chinelo e protetor solar. (Até o 4º Ano) 

Inglês 
2º ao 7º ano – o livro para os alunos será divulgado somente no início das aulas após análise de 
nivelamento de cada aluno.  

Contato:  www.thomas.org.br | www.thomasonline.org.br 



 

 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO PERMANENTEMENTE NO COLÉGIO E QUE DEVERÃO SER IDENTIFICADOS: 

 O Kit para higiene: xampu, condicionador, sabonete líquido, perfume, hidratante para o corpo, pomada para 
assadura, pente/escova, acessórios para cabelo para as meninas e gel para os meninos (Repor sempre que 
necessário). 

MATERIAIS QUE SERÃO DEVOLVIDOS PARA AS FAMÍLIAS TODOS OS DIAS: 
 A roupa suja e a tolha utilizada no dia. 
 Garrafa de água. 
 Chinelo (2º ao 7º ano). 

MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES A ESCOLA NO INÍCIO DA SEMANA E DEVOLVIDOS PARA AS FAMÍLIAS DA 
SEMANA  

 
 Nécessaire que comporte a escova de dente e o creme dental (para higienização) 

 

 

Vôlei e Futsal  Nos dias das atividades físicas será necessária roupa adequada para realizar o esporte do dia. 


