
IMPORTANTE: 
 

 Início das atividades do Integral: 23/01/2017 (somente no turno da manhã). 

 Reunião com os pais/responsáveis: 08/03/2017, às 18 horas. 

 O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO desde o início do ano letivo. Para a prática das modalidades 

esportivas é necessário trazer o uniforme específico para cada atividade. 

 Os uniformes devem ser identificados com NOME e SOBRENOME do estudante. 

 Os materiais escolares devem apresentar etiqueta frontal com NOME COMPLETO do estudante. 

 A agenda deverá acompanhar o estudante diariamente. 

Escola Notre Dame Menino Jesus 
Educação sem Fronteiras 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) 
 

 

MATERIAL DE HIGIENE PARA USO INDIVIDUAL  

 01 necessaire (pequena) contendo material para 

higiene bucal: dois cremes, fio ou fita e escova. 

 01 necessaire (pequena) contendo uma escova 

e/ou pente, mais um acessório para prender o 

cabelo na hora do almoço (para as meninas). 

 02 caixas de lenços de papel. 
 

TRAZER DIARIAMENTE 

 02 potes para lanche com identificação (um para o 

turno da manhã e outro para o turno da tarde). 

 01 garrafa com água. 

 Uma muda de roupa (para emergências). 

 Obs.: Todos identificados com o nome do(a) estudante. 
 

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 

 01 gibi. 

 01 caderno-universitário, linha simples - 96 folhas 

sem espiral, com margem, sem picote (para 

atividades de estudo). 

 Um estojo com material básico: 2 lápis, 1 borracha, 

lápis de cor, 1 tesoura, 1 cola bastão. 

 02 caixas de massinha de modelar. 

 01 pote de tinta gauche – 250 ml. 

 01 jogo de memória ou de quebra-cabeça (de 

acordo com a faixa estaria). 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL (Nível I, II e III) 
 
 

MATERIAL DE HIGIENE PARA USO INDIVIDUAL  

 01 necessaire (pequena) contendo material para 

higiene bucal: dois cremes, fio ou fita e escova. 

 01 necessaire (pequena) contendo uma escova 

e/ou pente, mais um acessório para prender o 

cabelo na hora do almoço (para as meninas). 

 03 caixas de lenços de papel. 

 01 pacote de lenços umedecidos. 
 

TRAZER DIARIAMENTE 

 02 potes para lanche com identificação (um para o 

turno da manhã e outro para o turno da tarde). 

 01 garrafa com água. 

 Uma muda de roupa (para emergências). 

Obs.: Todos identificados com o nome do(a) estudante. 
 

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR 

 01 livro literário de acordo com a faixa etária. 

 01 jogo pedagógico ou um brinquedo de acordo 

com a faixa etária. 

 02 caixas de massinha de modelar. 

 01 pote de tinta gauche – 250 ml. 

 Um rolo de tinta pequeno. 

 01 caixa de lápis de cor ou giz de cera. 

 01 caixa resistente tamanho 32cm x 23cm x 5cm. 

 

ATENÇÃO! 
 

 Além das oficinas proporcionadas pelo Integral, os estudantes do Ensino Fundamental poderão usufruir das 

atividades extracurriculares gratuitamente, com exceção das modalidades Artes Cênicas, Guitarra, Robótica e 

Teclado. Para tanto, os cursos escolhidos devem coincidir com os dias em que a criança frequenta o Integral. 

A matrícula deverá ser realizada no início do ano letivo e as vagas serão limitadas. 
 

Coordenadora do Integral                                                                             

 

LISTA DE MATERIAL DO INTEGRAL ND - 2017 



 

 


