
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR – 2018 

QNT MATERIAL ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) 
01 Avental, para atividades de pintura e atividades na HORTA (SustentabiliARTE). 
01 Embalagem plástica, com zíper, para guardar roupa usada (permanecer na mochila). 
01 Necessaire que comporte 01 escova de dente, 01 creme dental e 01 toalhinha de mão. 
01 Estojo completo para as aulas de Inglês e acompanhamento pedagógico.  

01 Troca de roupa (camiseta, calça, short ou bermuda) - (para quem quiser trocar de roupa e para o 
1º ano, após o banho). 

01 

Kit higiene (para quem pratica a natação): Uma caixa organizadora contendo: xampu, 
condicionador, sabonete líquido, perfume, hidratante para o corpo, pente, acessórios para cabelo 
(meninas), gel (meninos) e toalha. 
Kit descanso (para os alunos que desejarem dormir): travesseiro e fronha .  
Obs.: Esses materiais devem ser identificados com nome e série da criança. 

01 Garrafinha para beber água identificada 
01 Primer para Metais PET e Vidros 100 ml 
01 Papel sulfite – branco 
01 Pincel para trabalhos manuais número 10 
01 Bloco de papel Canson – A3 
01 Pasta catálogo (para guardar as atividades  dos alunos que cursam o Inglês) 
01 Bloco de papel Canson – A4 
02 Bloco de papel criativo 
01 Revista Coquetel Picolé 
02 Folhas de EVA (uma cor primária e uma bege) 
01 Caderno capa dura – 100 folhas (para os alunos que cursam o Inglês - 3º ao 7º ano) 
01 Papel Machê 100g 
 
Nos dias das atividades físicas será necessária roupa adequada para a realização do esporte programado. 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

 Semana de 24/01 a 26/01/2016- entrega do material 
 Local: Ginásio de esportes da Escola 
 Horário: 8h às 11h (matutino) / 14h às 17h (vespertino). 
 Informaremos o nome do livro do Inglês na primeira semana de aula. 

 



 

 

AVISOS IMPORTANTES 
 
 
Materiais que ficarão permanentemente no Colégio e que deverão ser identificados para o 1º ano: 
 

 O Kit para higiene: xampu, condicionador, sabonete líquido, perfume, hidratante para o corpo, 
pente/escova, 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 do dia (1º ano); 
 Garrafa de água; 
 Chinelo (2º ao 8º anos). 

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

 Nécessaire que comporte a escova de dente e o creme dental; 
 Chinelo (1º ano); 
 Fronha. 

 

Atenção! Lembramos que em virtude das atividades oferecidas, o banho é disponibilizado para os 
alunos até o 1º ano.   


