
 
 

 

Lista de Material 2022 
4º Ano – Anos Iniciais – Turno Complementar 

   

 
 
 
ARTE (USO INDIVIDUAL) 

03 máscaras para troca durante o dia; 
01 uniforme completo extra (short e/ou calça e blusa, inclusive calcinha 
ou cueca); 
01 garrafa para água (de uso individual);  
01 par de chinelos; 
01 toalha de banho; 
01 nécessarie com: 

 01 escova de dente; 

 01 protetor de cerdas; 

 01 creme dental; 

 01 pente ou escova de cabelos; 

 01 kit de elásticos para penteados;  

 01 saboneteira com sabonete ou sabonete líquido; 

 01 shampoo; 

 01 condicionador; 

01 Jogo Educativo para a idade da criança; 
01 gibi; 
01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as 
atividades; 
01 caixa de lápis de cor 12 cores (grande); 
02 potes de massa de modelar 500g (marrom) - Para atividades 
lúdicas diversas no decorrer do ano letivo; 
01 tubo de cola branca líquida (90g); 
02 pacotes de colorset – A4 - Para atividades artísticas no decorrer 
do ano letivo; 
02 blocos de papel Canson A3 – Para atividades artísticas no 
decorrer do ano letivo; 
01 tela de 24x30 (para proposta artística); 
01 pincel nº 8; 
02 folhas de papel crepom (marrom); 
02 folhas de cartolina (marrom); 
01 folha de papel kraft 66x96 - 170g. 

 

 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 
 Deixar na mochila 1 muda de uniforme (short e/ou calça e blusa, 

calcinha ou cueca). 

 Todos os itens da lista, inclusive uniforme, deverão estar 
identificados com o nome da criança, ano de escolaridade e 
turma.  

 Conforme o Manual da Família, o tênis e as meias deverão ser 
nas cores preta, branca ou azul-marinho e sem detalhes 
coloridos. 

 Os itens de uso individual deverão ser identificados e 
encaminhados ao Colégio no primeiro dia de aula.  

 Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a 
realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 
projetos pedagógicos, revistas, rótulos, embalagens e taxas para 
eventos culturais e atividades externas; 

 O estudante, que optar pelo banho, deverá trazer a toalha de 
banho na segunda-feira e levar de volta para casa na sexta-feira, 
para que seja higienizada; 

 Estojo Turno Complementar: o estudante poderá utilizar o 

mesmo estojo que utiliza no regular, lembrando que os 

materiais do estojo deverão ser repostos sempre que 

necessário. 

 

REUNIÃO COM RESPONSÁVEIS 

A primeira reunião com os responsáveis dos estudantes do Turno 

Complementar acontecerá no dia 05/02/2022, sábado, conforme 

previsto em calendário escolar. 

Local: Prédio do Turno Complementar, Rua Doutor Paulo César, 

107. 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Horário: 08h30 


