
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Observações importantes 
 

 Durante o ano, serão solicitados, com antecedência, alimentos para práticas culinárias, objetos/materiais 
alternativos e afins que complementem as práticas pedagógicas. 
 

 O uso do UNIFORME é obrigatório para todos os dias de aula, atividades extraclasse e cursos livres. 
 

 Identificar todo o material com o nome da criança. 
 

 As atividades do Integral iniciam no dia 01º de fevereiro, das 7h30 às 13h20. 
 

Lista de material do Integral Notre Dame Menino Jesus - 2022 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 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 

cabelos longos). 

 01 caixa de lenços de papel. 

 02 pacotes de lenços umedecidos. 

 02 pacotes de elástico de silicone para cabelo 

(com boa resistência). 

 01 caixa de giz de cera bastão grosso – 12 cores; 

 01 jogo pedagógico ou um brinquedo de acordo 

com a faixa etária. 

 01 caixa de massinha de modelar. 

 01 pacote de massinha colorida de EVA. 

 01 caixa resistente tamanho, aproximado, 32cm 

x 23cm x 5cm. 

 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). 

 02 máscaras reservas para o turno da manhã. 

 Um saco para armazenar as máscaras usadas. 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º Ano) 
 

 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 

cabelos longos). 

 01 caixa de lenços de papel. 

 02 pacotes de elástico de silicone para cabelo 

(com boa resistência). 

 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa 

etária. 

 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 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 para emergências (tem de 

ser uniforme). 

 02 máscaras reservas para o turno da manhã. 

 Um saco para armazenar as máscaras usadas. 
 

 


