
 
 
 
 
 

      LISTA DE MATERIAIS – 2020  PERÍODO INTEGRAL  (COMPLEMENTAR) MATERNAL II  

03 pacotes de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 minipasta plástica com elástico, azul royal e com 2 cm de espessura; 

10 sacolas plásticas de supermercado; 

05 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo hermético; 

01 pacote com 5 unidades de pano multiuso; 

01 pote de massinha de modelar - 500 g; 

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança; 

01 lençol com elástico (estampa infantil),  para ser colocado no 

colchonete cuja medida é de 120x 60x5cm; 

01 travesseiro pequeno de aproximadamente 45x45cm; 

01 fronha; 

01 toalha de banho (que ficará na escola). 

    A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

❖ a minipasta; 

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, escova de 

cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ Garrafinha de água. 

OBS: Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e 

sobrenome da criança. 
 

 

OBS: O material deverá ser entregue  no dia da reunião. 

Data:  22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

  

 



 
 
 
 
 

      LISTA DE MATERIAIS – 2020  PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR) MATERNAL III 

03 pacotes de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 minipasta plástica com elástico, azul royal e com 2 cm de espessura; 

10 sacolas plásticas de supermercado; 

01 pacote com 5 unidades de pano multiuso; 

10 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo hermético; 

01 livro infantil adequado para a faixa etária; 

01 kit de areia (simples e resistente); 

01 bolinha de sabão 60ml; 

01 foto da criança 3x4; 

01 pote de massa de modelar  - 500g;  

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso normal             

da criança; 

01 lençol com elástico (estampa infantil),  para ser colocado no colchonete cuja 

medida é de 120x 60x5cm; 

01 travesseiro pequeno de aproximadamente 45x45cm; 

01 fronha; 

    A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences 
da criança e que deverá conter:  

❖ a minipasta; 
❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, escova de cabelos 

ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

OBS: Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e 

sobrenome da criança. 

 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 
reunião. 
Data: 22/01/2020 
Local: Auditório 
Horário: 19h às 20h30  

 



 
 
 
 
 

         LISTA DE MATERIAIS – 2020 PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR) INFANTIL I 

03 pacotes de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 pacote com 5 unidades de pano multiuso; 

01 minipasta plástica com elástico, azul royal e com 2 cm de espessura; 

10 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo hermético; 

01 Kit de areia (simples e resistente); 

01 pote de “Geleca” ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01 bolinha de sabão 60 ml; 

01 estojo com 6 unidades de Giz de cera para desenhos em azulejos; 

01 pote de massa de modelar - 500g;  

01 livro simples com desenhos para colorir, tamanho A4; 

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso            

normal da criança. 

 
    A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os pertences 
da criança e que deverá conter:  

❖ a minipasta; 
❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, escova de cabelos 

ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

 

OBS: Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e 

sobrenome da criança. 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Data: 22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

 



 
 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020  PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR) INFANTIL II 

03 pacotes de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 minipasta plástica com elástico, azul royal e com 2 cm de espessura; 

05 sacos grandes (tamanho 27x31 cm) tipo hermético; 

01 pacote com 5 unidades de pano multiuso; 

01 Pote de “Geleca” ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01 bolinha de sabão 60 ml; 

01 pote de massa de modelar - 500g; 

02 livros  simples com desenhos para colorir, tamanho A4; 

01 caixa de lápis de cor 12 cores; 

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança. 

 

     A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

❖ a minipasta; 

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, escova de 

cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

OBS: Todo o material, além do uniforme, deverá ser identificado com o nome e 

sobrenome da criança. 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Data: 22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

 



 
 
 
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020     PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR) 

 1º ANO 

01 minipasta plástica com elástico, azul royal e com 2 cm de espessura; 

01 pacote de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 pacote com 5 unidades de pano multiuso; 

01 pote de “geleca” ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01 revista (para pesquisa de palavras - Lições de casa); 

02 livros  simples com desenhos para colorir, tamanho A4; 

02 revistas infantis com atividades diversas como: caça palavras; 

01 - Camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança. 

 

     A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

❖ a minipasta; 

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, escova de 

cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

 

 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Data: 22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

 

 



 
 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020   PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR)  

2º ANO 

01 pacote de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 pote de “Geleca” ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01 pote de massa de modelar - 500g; 

02 revistas simples com desenhos para colorir e atividades diversas 

como: caça palavras, tamanho A4; 

02 cadernos de desenho, capa dura, espiral e tamanho A4; 

01 bolinha de sabão 60ml; 

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança. 

 

     A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

 

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, fio dental, 

desodorante, escova de cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

 

 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Data:  22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  
 

 



 
 
 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020     PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR)  

 3º ANO 

 

01 pacote de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 pote de “Geleca” ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01  pote de massa de modelar - 500g;  

02 revistas simples com desenhos para colorir e atividades diversas 

como: caça palavras, tamanho A4; 

02 cadernos de desenho, capa dura, espiral e tamanho A4; 

01  bolinha de sabão 60ml; 

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança. 

 

 

     A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, fio dental, 

desodorante, escova de cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Data: 22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

 



 
 
 
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020     PERÍODO INTEGRAL  (COMPLEMENTAR) 
4º ANO 

 

02 cadernos de desenho, capa dura, espiral e tamanho A4; 

02 potes de “geleca”ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01  pacote de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 Gibi; 

01 camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança. 

 

  

   A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, fio dental, 

desodorante, escova de cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

 

 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

 Data: 22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2020     PERÍODO INTEGRAL (COMPLEMENTAR) 

 5º ANO 

 

01 - Camiseta usada, manga curta, três números maiores que a de uso 

normal da criança; 

02 potes de “geleca” ou “Slime” - 180g; 

01 pote de areia mágica - 200g; 

01 pacote de lenços umedecidos (favor verificar a data de validade); 

01 Gibi. 

 

      A mochila usada, diariamente, deverá ter espaço suficiente para os 

pertences da criança e que deverá conter:  

❖ 01 troca de roupa completa do uniforme; 

❖ 01 necessaire contendo: escova de dentes, creme dental, fio dental, 

desodorante, escova de cabelos ou pente e creme de pentear ou gel; 

❖ garrafinha de água. 

 

 

OBS: O material deverá ser entregue no dia da 

reunião. 

Data: 22/01/2020 

Local: Auditório 

Horário: 19h às 20h30  

 

 

 


