
 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) 
 

MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL:  

▪ Uma necessaire (pequena) contendo material para 

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

▪ Uma 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; 

▪ 02 pacotes de elástico de silicone para cabelo (com 

boa resistência); 

▪ 01 manta pequena com medida, aproximada, de 

0,80cm por 1,10m. (enviar somente no inverno); 

▪ 01 camiseta para pintura (1º ano); 

▪ 01 travesseiro pequeno com fronha (1º ano). 
 

▪ 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 (tem de ser 

uniforme). 

 Obs.: Todos identificados com o nome da criança. 
 

 

RELAÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR: 

▪ 01 gibi; 

▪ 01 livro literário (de acordo com a faixa estaria); 

▪ 01 caderno-universitário, linha simples - 96 folhas 

sem espiral, com margem, sem picote. Quem já é 

estudante do Integral poderá reaproveitar o mesmo 

do ano anterior; 

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

lápis de cor, 1 tesoura, 1 cola bastão; 

▪ 01 caixa de massinha de modelar; 

▪ 02 tubos de cola com glitter (livre escolha das cores); 

▪ 01 caixa de tinta guache - 15ml c/12 cores. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL: 
 

▪ Uma necessaire (pequena) contendo material para 

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

▪ Uma 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; 

▪ 02 pacotes de lenços umedecidos; 

▪ 02 pacotes de elástico de silicone para cabelo (com 

boa resistência); 

▪ 01 camiseta para pintura; 

▪ 01 travesseiro pequeno com fronha; 

▪ 01 manta pequena com medida, aproximada, de 

0,80cm por 1,10m (enviar somente no inverno). 
 
 

 

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 completa para emergências (tem 

de ser uniforme). 

Obs.: Todos identificados com o nome da criança. 
 

 

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 caixa resistente tamanho 32cm x 23cm x 5cm; 

▪ 02 tubos de cola com glitter (livre escolha das cores); 

▪ 01 caixa de tinta guache 15ml c/12 cores. 
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Obs.: Para o estudante que estava matriculado em 2020 e já havia entregado o material dessa lista, não será 

necessário comprar novamente. Ficam apenas os itens de uso diário e individual. 


