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Lista de Materiais - Integral C e D
MATERIAL PEDAGÓGICO INDIVIDUAL
1 Livro de história infantil (título a escolha)
1 Cola branca 50g
1 Pote massa de modelar (500g)
3 Cartelas de adesivos
1 Tesoura sem ponta
2 Revistas para recorte
1 Fantoche
1 Bola média de plástico
1 Frasco para bolha de sabão
1 Corda (para pular individual)
1 Bambolê
1 Brinquedo simples para deixar no Colégio (panelinhas, blocos de montar ou pacote de 
animais de plástico...)
1 Jogo pedagógico: quebra-cabeça, memória ou tangram (para a faixa etária de 3 a 4 anos - 
com selo do Inmetro)

MATERIAL SONO E HIGIENE PESSOAL
1 Cobertor (enviar somente no Inverno)
1 Lençol com elástico (tamanho de berço)
1 Travesseiro com fronha
2 Máscaras higienizadas com nome da criança
1 Álcool em gel até 100 g
1 Caixa organizadora para guardar os itens abaixo:
1 Creme dental
1 Toalha para higiene bucal
1 Toalha para o lanche
1 Escova de dente
1 Fio dental
1 Caixa ou pacote de lenços de papel para higiene pessoal
1 Pacote de lenços umedecidos
1 Pente ou escova de cabelo
1 Pote de gel para cabelo 
1 Sabonete Líquido
1 Pote de creme de cabelo para pentear
1 Pacote de borrachinhas para cabelo (Opcional)
 
ATENÇÃO: 
- Material que deverá vir todos os dias na mochila: 2 mudas de uniforme (enviar conforme o  
clima), chinelo, sacolas plásticas para guardar roupa suja, toalha para o lanche, copo de plástico 
para suco (sem tampa), e garrafinha simples para água. 
- Se necessário, será solicitada a reposição de alguns itens da lista. 
- O lençol, fronha e a toalha serão enviados para casa toda sexta-feira para serem lavadas. O 
cobertor será enviado para casa uma vez por mês. 
- Uniforme: Camiseta ( branca, amarela ou do esporte), calça, calção, bermuda e casaco. Todas 
as peças deverão conter o nome do(a) estudante. 
- Não trazer para o Colégio celular, nem vir com joias (relógio, corrente, pulseira, colar, anel, 
brinco grande). 
- Pedimos que mantenham sempre atualizados os telefones e endereços junto à secretaria. 
- Anexar cópia da carterinha do plano de saúde + SUS na mochila.


