
 

 

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

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR – 2016 

QNT MATERIAL ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL e 1º ANO) 
02 Caixas de lenço de papel identificada. 
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. 
03 Pacotes de lenço umedecido (para quem usa fralda) 
02 Pacotes de fralda (para quem ainda usa) 
01 Troca de roupa (camiseta, calça, short ou bermuda/ calcinha ou cueca) 

01 

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

01 Garrafinha para beber água identificada 
05 Lápis triangular preto 
01 Tesoura 
01  Cola bastão 
02 Pote de 500 g de massa de modelar 
03 Folhas de E.V.A (cores vivas) 
02 Caixas de lápis de cor jumbo 
01 Caixas de giz de cera grosso 
02 Apontadores grandes 
02 Borrachas 
01 Bloco de papel Canson – A3 
01 Pasta Catálogo – Somente para os alunos do infantil III, IV e 1º ano (para uso no inglês) 
01 Bloco de papel Canson – A4 
01 Folha de cartolina- qualquer cor 
02 Bloco de papel criativo 120g 
01 Pincel para trabalhos manuais número 20 

PARA ALUNOS QUE CURSAM O INGLÊS 
LIVRO DIDÁTICO  

 
 INFANTIL II E III - Hooray! Starter - Student’s Book - da Editora Helbling Languages. 
 INFANTIL IV E 1º ANO - Welcome to Our World 1 (Student Book e Activity Book) da Editora National 

Geographic & Cengage.  (Contato: www.thomas.org.br | www.thomasonline.org.br) 

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

Natação Collant, sunga, touca, óculos, chinelo e protetor solar. 



 

 

 
 
 

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 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Judô  Kimono  

Futsal  Short confortável, camiseta, chuteira e meião.   

 

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). 

 


