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LISTA DE MATERIAL - 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
DEVERÁ SER ENTREGUE NO COLÉGIO NA 
DATA ESTABELECIDA, COM IDENTIFICAÇÃO. 

         

3 pacotes de lenços umedecidos 

2 tubos de cola branca (90g) 

2 tubos de cola bastã o   

3 caixas de lenços de papel 

3 revistas para pesquisa e recorte (observar conteúdo  

                           adequado para a idade) 

1 bloco colorido criativo tam. A3 

1 esponja de louça  

3 pacotes de lantejoulas grandes 

2 fitas crepe  

1 caixa de cola glitter 

1 caixa de cola plástica 

2 potes de guache qualquer cor (250ml.) 

2 fitas dupla face 

2 folhas de papel lixa 

1 pacote de penas coloridas 

2 potes de massa de modelar (500g.) 

1 pacote de palitos de sorvete (100u.) 

10 sacos plásticos grossos – tam. A3 

1 caixa organizadora do tamanho de uma caixa de   

                           Sapato, sem alça                                                               

1 cartela de PrittTak 

1 pasta portfolio verde tam. A3 

1 pincel longo nº 18 

1 camisa grande para aulas de Artes (pode ser usada) 

1 rolinho para pintura 

1 caixa de giz de cera jumbo com 12 cores    

                           (Triangular Gigante) 

10        Unidades de canudos plásticos  

1        Rolo de barbante colorido 

1 Novelo de lã  (qualquer cor) 

1 Pacote de guardanapo colorido 

1 Aquarela 12 cores 

3 Cartelas de adesivos 

1 Pacote pequeno com areia colorida 

1 1 pen drive 4GB  

1 pacote com 10 pratos de papelã o branco (15cm.) 

1 rolo de saco plástico transparente 

1 pacote de algodã o colorido (100g.) 

1 Rolo de durex colorido 

1      bloco de desenho 180g. tam. A3 (20 folhas) 

2                         folhas de EVA 

1                         agenda(será fornecida pela escola)  

 

 

 

 
MATERIAL DE HIGIENE, COM 
IDENTIFICAÇÃO. 
 
 
OBS: PERMANECERÀ  NA ESCOLA DE 
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 

        1                             pente ou escova pequena  

        1                             escova de dente 

        1                             pasta de dente 

        1                  sacolinha de tecido com o nome bordado para a 

higiene (pode ser encomendada na recepçã o da escola) 

       1                             toalha de mã o (com o nome do aluno bordado 

       1                         mochila (toalha de banho e troca de roupa da estaçã o, 

meias e tê nis) 

1 Toalhinha (guardanapo) Lanche 

 
 

 
SUGESTÃO:        01 garrafa, tipo squeeze,  para água, 
diariamente na mochila. 

 
OBSERVAÇÃO 

 

Caso seu filho esteja matriculado no curso integral, verifique a lista específica e 

entregue em embalagem discriminada: “INTEGRAL” e identificada com o nome do 

aluno. 

Dança 1 Sapatilha preta  

Deverá ficar com o(a) aluno(a) para usar durante as aulas. 
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INFORMAÇÕES GERAIS:  INÍCIO DO ANO LETIVO - 2019 
________________________________________________________________________________________ 

 

Início das Aulas: 28 de janeiro de 2019. 
 
Neste dia, os alunos deverã o comparecer uniformizados, com o material de higiene e uma troca de 
roupa na mochila. 
Na primeira semana de aula um responsável familiar deverá permanecer na escola para 
acompanhar a adaptaçã o do(a) filho(a), pelo período de 2h a 3h. 
 

Palestra: “Adaptação”: 22/01 
 
OBS: Realizaremos uma palestra para os pais dos alunos novos, sobre o período de adaptaçã o: 
 
Para alunos que estudarã o pela manhã  será das 8h as 9h 
 
Para os alunos que estudarã o à tarde será das 17h30 as 18h30 

 

Reuniã o de Pais e entrega de material: 02/02 
 

 Alunos matriculados no período da manhã , das 9 às 10h. 

 Alunos matriculados no período da tarde, das 10h30 às 11h30 

Nossas reuniões iniciarão com a apresentação de todo corpo docente e orientações sobre o ano 
letivo. 

 Neste dia nossos professores estarã o nas salas com os pais, evitem trazer seus filhos.  
Os pais que desejarem poderã o adquirir os livros paradidáticos na escola, no dia da reuniã o. 

 

Uniforme 
 

 Os  uniformes deverã o ser adquiridos na: 

UNIFOR  SYSTEM(Rua Conselheiro Moreira de barros, 931 – Santana. Fone: 2976-9383). 

 O uniforme de capoeira deverá ser encomendado na recepçã o do colégio. 

Exame Médico  

 

O atestado para aptidã o física deverá ser entregue até o dia 02/02/2019, para os alunos 
participarem das atividades físicas; aqueles que desejarem realizar o exame médico no colégio, 
poderã o contratar esse serviço no início das aulas. 

___________________________________________________________________  
 

AÇÃO SOCIAL 
 
Nossa escola realiza todos os anos campanhas sociais da Páscoa, do Agasalho, de Brinquedos, de Higiene e 
do Panetone. As instituições beneficiadas sã o divulgadas através das redes sociais da escola. 
 


