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INFANTIL 1 INTEGRAL da Educação Infantil 

Lista de Materiais - 2019 
 

USO PARTICULAR 
 

1 mochila (grande) com rodinhas. Poderá ser usada do ano anterior. 
* 1 pasta polionda A4 2 cm azul. 
* 1 caixa plástica transparente, tamanho: 32 x 22 x 12 cm.  
* Apenas identificá-los. Serão personalizados pela escola. 
1 caixa de giz de cera grosso com 12 cores. 
1 camiseta (P adulto) na cor branca (usada) 
1 xerox da certidão de nascimento (uso pedagógico). 
1 bola de vôlei - EVA. 
1 lata de leite em pó 400g com tampa (vazia) 
2 blocos de papel Canson A3 com folhas brancas 180 g/m.  
2 blocos de papel A3 colorido 
6 potes de massa para modelar com 150 g. 
Animais emborrachados domésticos e da fazenda (médios ou grandes). 
 
 
 

USO COLETIVO 
 

3 tubos de cola branca 90 g. 
1 adesivo Instantâneo multiuso n°2 
1 canetas permanentes nº 2.0 – vermelha  
3 placas de EVA nas cores: azul, branca e laranja  
1 rolo de Fio de Nylon 
1 rolo de barbante 
2 metros de papel contact transparente. 
1 bloco criativo com 32 folhas – 325x235 mm 
1 rolo de elástico Lastéx 10m. 
1 balde ou 1 caçamba de praia. 
1 revista velha para recorte. (Adequada para a idade) 
 
 
Escolher um dos jogos abaixo para uso coletivo: 

 Jogo de panelinha de cozinha. 

 Carrinhos. 

 Jogo de Ferramentas. 
 
 

 
PERTENCES QUE DEVERÃO PERMANECER NA MOCHILA DIARIAMENTE: 

 
1 necessaire de material impermeável para guardar pertences de 

higiene pessoal: 
 1 pente ou escova para cabelos. 
 1 escova dental com capa plástica. 

 1 creme dental sem flúor. 
1 troca de roupa (uniforme). 
1 protetor solar fator 30 infantil. 

1 repelente infantil. 
2 fraldas (caso use).  
1 pomada para prevenir assaduras. 
1 lenço umedecido com 98 unidades. 

Agenda do colégio devidamente preenchida. 
                                                               
 
 
PERTENCES QUE FICARÃO NO ARMÁRIO DO COLÉGIO: 

 
5 trocas de roupa (uniforme, calcinha/cueca e meia). 

1 xampu 
1 creme para cabelo (caso use) 
1 sabonete líquido. 

1 par de chinelos. 
2 toalhas de banho. 
1 pacote com 20 fraldas aproximadamente (caso use) 

                                                       
 
Obs.: Os materiais de uso particular e os pertences da bolsa deverão 
estar identificados com nome completo e ano. Caso os materiais enviados 
sejam diferentes dos solicitados os mesmos deverão ser substituídos pela 
família.  
 
 
 

                                                  Vire 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL COM OS PAIS E ENTREGA DO MATERIAL  
 

 01 e 04/02/2019, para os alunos matriculados no período parcial. 

 02/02/2019, para os alunos matriculados no período integral. 
 

Observação: Ligar na escola (tel: 3344-6123 ou 3344-6124) das 7h30min às 
17h30min de segunda à sexta para realizar o agendamento da entrevista. Os 
agendamentos serão feitos de acordo com a ordem das ligações, que poderão 
ser realizadas no período de 07/01 a 11/01/2019. No dia da entrevista será 
entregue a agenda e o cartão para o período de adaptação. 
 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS  
DATA: 05/02/2019, terça-feira 
HORÁRIO: 19h30 às 21h 
PAUTA: 

 Orientações administrativas. 

 Orientações pedagógicas. 
 
 
 

VOLTA ÀS AULAS  
06/02/2019 – QUARTA-FEIRA 
Seguir o cartão de adaptação 

Agenda do Colégio devidamente preenchida. 
 
 
 


