
 

 

                                                                                        

 

  
  

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR – 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

QNT MATERIAL ESCOLAR-  1º ano 

01 Embalagem plástica, com zíper, para guardar roupa usada (permanecer na mochila). 

01 Necessaire que comporte 01 escova de dente, 01 pasta dental e 01 toalhinha de mão. 

01 Troca de roupa (camiseta, calça, short ou bermuda/ calcinha ou cueca) 

01 

Kit higiene: Uma caixa organizadora contendo: xampu, condicionador, sabonete líquido, bucha para banho 
perfume, hidratante para o corpo, pente, pomada de assadura, acessórios para cabelo (meninas), gel (meninos) 
e toalha. 
Kit descanso: travesseiro e fronha.  
Obs.: Esses materiais devem ser identificados com nome e série da criança. 

01 Garrafinha para beber água identificada 

05 Lápis triangular preto 

01 Tesoura com ponta arredondada 

02 Pote de 500g de massa de modelar 

02 Cola branca de 110g 

02 Folhas de E.V. A (cores vivas) 

01 Caixa de lápis de cor jumbo 

01 Caixa de giz de cera grosso 

02 Apontadores grandes 

02 Borrachas 

01 Bloco de papel Canson – A3 

02 Blocos de papel criativo– A4 

01 Caixa com 6 unidades de colar glitter/colorida 

  01 Primer para metais PET e Vidros 100 ml 

01 Pote de tinta guache 250 ml-qualquer cor 

01  Pacote de lantejoulas tamanho grande-qualquer cor 

01 Pacote de olhos móveis-qualquer tamanho 

01 Revista velha para recortar 

NOS DIAS DAS ATIVIDADES FÍSICAS SERÁ NECESSÁRIA ROUPA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO ESPORTE 
PROGRAMADO: 

 

➢ FUTSAL: uniforme do Colégio, tênis ou chuteira e garrafinha de água. 

➢ ZUMBA KIDS: uniforme do Colégio, tênis e garrafinha de água. 

➢ NATAÇÃO: protetor solar, maiô, sunga, touca, óculos e chinelo. 

➢ GINÁSTICA: maiô, short ou calça legging, sapatilha para ginástica rítmica, kit para amarrar o cabelo e garrafinha 

de água. 

➢ BALLET: maiô, saia, meia calça, sapatilha, kit para o coque no cabelo e garrafinha de água. 

➢ CAPOEIRA: abadá e camiseta. 

➢ PATINAÇÃO: patins, kit proteção, meião e garrafinha de água. 

 

http://www.casadaarte.com.br/primer_para_metais_pet_e_vidros_acrilex_100_ml/p


 

 

                                                                                  AVISOS IMPORTANTES: 

 

Materiais que ficarão permanentemente no Colégio e que deverão ser identificados: 

• O Kit para higiene: xampu, condicionador, sabonete líquido, bucha para banho perfume, hidratante para o corpo, 

pente/escova, pomada para assadura, acessórios para cabelo (meninas) e gel (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. 

Materiais que deverão ser entregues a escola no início da semana e devolvidos para as famílias ao final da mesma: 
 

• Necessaire que comporte a escova de dente e o creme dental; 

• Chinelo; 

• Fronha. 

Entrega de material: 
 

❖ Semana de 21/01 a 25/01/2019 
❖ Local: Ginásio de esportes da Escola 
❖ Horário: 8h às 12h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). 

 
 

 
 
 

 

 

 
 


