
LISTA DE MATERIAIS - TURNO COMPLEMENTAR/ 2022

- Para estudantes de Ensino Fundamental / Educação Infantil -

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

❏ 01 escova dental com protetor para as cerdas da escova

❏ 01 creme dental da preferência do aluno

❏ 01 pente ou escova para cabelo

❏ 03 máscaras de proteção, no mínimo, para troca durante os turnos da manhã e da tarde

❏ Acessórios para prender cabelos para as meninas

❏ 01 frasqueira de plástico (pequena) que acondicione todos os materiais de higiene

MATERIAIS DE USO COLETIVO

❏ 01 tubo de cola branca escolar (110g)

❏ 01 tubo de cola em bastão escolar (40g)

❏ 02 tubos de cola glitter (qualquer cor)

❏ 01 caixa de cola colorida (06 cores)

❏ 03 caixas de massinha de modelar macia (12 cores)

❏ 25 folhas de papel A4 (gramatura 120g)

❏ 50 folhas de papel A3

❏ 25 folhas de papel A4(gramatura 75g)

❏ 01 pacote de folha A4 coloridas

❏ 01 pacote de palito de picolé

❏ 01 pincel escolar para pintura nº 14

❏ 01 tintas guache grande (cores à escolha do estudante)

❏ 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da criança

❏ 01 brinquedo usado

❏ 01 livro ou 01 gibi (pode ser usado)

❏ 01 revista para recortes - de acordo com a faixa etária

❏ 02 folhas de EVA (tamanho grande, cores à escolha do estudante)

❏ 02 de folhas de EVA com glitter  (tamanho grande, cores à escolha do estudante)

❏ Retalhos de tecidos (cores à escolha do estudante)

❏ 01 folha de lixa d’água preta nº220

❏ 10 bandejas brancas de papelão nº06

OUTROS MATERIAIS

❏ 01 almofada com capa para o momento do descanso

❏ 01 camiseta para pintura (usada/ tamanho adulto)

TRAZER DIARIAMENTE NA MOCHILA

❏ 01 muda de roupa do estudante para eventual troca (uniforme);

❏ 01 sacola plástica para acondicionar roupas sujas

❏ Estojo contendo lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, giz de cera e canetinha hidrocor



OBSERVAÇÕES

❏ O estojo contendo os materiais de uso individual (borracha, lápis de cor, giz de cera, hidrocores,

tesoura sem ponta, apontador e lápis de escrever) deve estar diariamente na mochila, pois será

compartilhado com o turno regular

❏ Identificar todos os materiais e uniformes com o nome do estudante

❏ O uso do uniforme escolar é obrigatório também no Turno Complementar

❏ Materiais diferenciais poderão ser solicitados no decorrer do ano letivo para a realização de

atividades específicas

IMPORTANTE

1º dia de aula: trazer o material da mochila (a agenda será entregue pela professora).

2º dia de aula: trazer os demais materiais.


