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Lista de Materiais - Integral A e B

USO DIÁRIO 
Mochila grande com rodinhas, contendo: 
3 Mudas de uniforme (uso diário, observar o clima) e se fizer calor, um par de chinelos.
1 Copo para água com tampa
2 Máscaras higienizadas com nome da criança
1 Álcool em gel até 100 g
Obs: Todos os materiais devem estar identificados, inclusive uniforme 

MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL (permanece no colégio) 
2 Fotos 10x15 (meio corpo) colorida
2 Brinquedos (panelinhas ou animais) com selo do Inmetro
1 Jogo pedagógico com peças grandes (2 anos) com selo do Inmetro
1 Caixa de giz de cera de boa qualidade (modelo jumbo), 
contendo 12 unidades no tamanho pequeno e espessura grossa
3 Cartelas de adesivos infantil pequena
1 Frasco de bolinha de sabão
1 Livro infantil (tamanho e ilustrações grandes)
2 Potes grandes de massinha de modelar (500g)
2 Revistas com figuras grandes
1 Rolo pequeno de pintar
1 Pincel pequeno para pintar
6 Potes de tinta guache multiuso (30ml cada - com o nome do estudante em cada pote)
1 Tubo de cola (50g)

MATERIAL SONO E HIGIENE PESSOAL 
1 Travesseiro grande com fronha
1 Lençol (tamanho berço) com elástico
1 Sobre lençol no verão ou cobertor de microfibra tamanho solteiro, no inverno
1 Caixa organizadora para guardar os itens abaixo:
1 Creme de pentear/gel
1 Pente ou escova de cabelo
1 Pacote de borrachinha de cabelo (Opcional)
1 Pacote de lenço umedecido
1 Creme dental
1 Escova de dente com estojo
1 Sabonete líquido (somente maternal I)
1 Toalha de banho
Obs: Os lençois e toalhas serão enviados para casa, na mochila, nas sextas-feiras e deverão 
retornar nas segundas-feiras. 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
- UNIFORME: Uso obrigatório e todas as peças deverão estar identificadas com o nome do 
estudantes. 
- SECRETARIA: Comunicar as alterações de endereço e de contato. 
- MATERIAIS: Se necessário, será solicitada reposição de materiais. 
- Anexar cópia da carterinha do plano de saúde + SUS na mochila.


