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1º ano EF - Turno Complementar 

Educação Infantil - Turno Complementar 

LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR2019 

 

INGLÊS 

SPIDER SPIDER ORI COL ABEL EI INTEGRAL PK   
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386342      
 

USO INDIVIDUAL 

 01 mochila pequena com: 
- 02 mudas de roupa comum (short e blusa, calcinha ou cueca) 
- 01 par de chinelos 
- 01 toalha de banho 

 01 necessarie com: 
- 01 escova de dente 
- 01 pasta de dente 

- 01 pente ou escova de cabelos 
- 01 kit de elásticos para penteados  
- 01 saboneteira com sabonete ou sabonete líquido 
- 01 shampoo 
- 01 condicionador 

 01 travesseiro pequeno com fronha 

 01 lençol infantil 
 
 
OBSERVAÇÕES 
- Caso a criança ainda não tenha desfraldado, enviar 03 fraldas descartáveis. 
- Deixar na mochila 1 muda de roupa comum (short e blusa, calcinha ou cueca). 
- Todos os itens deverão estar identificados com o nome da criança e turma. 
- Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao Colégio a partir do primeiro dia de aula. 
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INGLÊS 
WHATS THIS ORI COL ABEL 1 - 3 ANO  INTEGRAL PK      
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386359 
 

01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 

 

USO INDIVIDUAL 
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/oupente. 
• 01 toalha de rosto. 
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha oucueca. 
• 01gibi. 
• 01Chinelo. 
• 01 Jogo Educativo para a idade da criança. 
• 01 travesseiro infantil pequeno, com fronha. 
• 01 lençol infantil. 
 

OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante. 
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LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR2019 

 

INGLÊS 
WHATS THIS ORI COL ABEL 1 - 3 ANO  INTEGRAL PK      
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386359 
 

01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 

 

USO INDIVIDUAL 
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/oupente. 
• 01 toalha de rosto. 
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha oucueca. 
• 01gibi. 
• 01Chinelo. 
• 01 Jogo Educativo para a idade da criança. 
• 01 travesseiro infantil pequeno, com fronha. 
• 01 lençol infantil. 
 

OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante. 
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LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR2019 

 

INGLÊS 
WHATS THIS ORI COL ABEL 1 - 3 ANO  INTEGRAL PK      
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386359 
 

01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 

 

USO INDIVIDUAL 
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/oupente. 
• 01 toalha de rosto. 
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha oucueca. 
• 01gibi. 
• 01Chinelo. 
• 01 Jogo Educativo para a idade da criança. 
• 01 travesseiro infantil pequeno, com fronha. 
• 01 lençol infantil. 
 

OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante. 
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LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR2019 

 

INGLÊS 
ART ORI COL ABEL 4 E 5 ANO INTEGRAL PK                   
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386366 
 

01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 

 

USO INDIVIDUAL 
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/oupente. 
• 01 toalha de rosto. 
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha oucueca. 
• 01gibi. 
• 01Chinelo. 
• 01 Jogo Educativo para a idade da criança. 
• 01 travesseiro infantil pequeno, com fronha. 
• 01 lençol infantil. 
 

OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante. 
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LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR2019 

 

INGLÊS 
ART ORI COL ABEL 4 E 5 ANO INTEGRAL PK                   
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386366 
 

01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 
 

USO INDIVIDUAL 
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/oupente. 
• 01 toalha de rosto. 
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha oucueca. 
• 01gibi. 
• 01Chinelo. 
• 01 Jogo Educativo para a idade da criança. 
• 01 travesseiro infantil pequeno, com fronha. 
• 01 lençol infantil. 
 

OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante. 
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LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR2019 

 

INGLÊS 
YOUR BODY ORD COL ABEL 6 ANO INTEGRAL PK                     
Editora: Oxford. 
ISBN: 9780994386373                  
 

01 pasta catálogo transparente com 30 plásticos, para organizar as atividades. 
 

USO INDIVIDUAL 
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/oupente. 
• 01 toalha de rosto. 
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha oucueca. 
• 01gibi. 
• 01Chinelo. 
• 01 Jogo Educativo para a idade da criança. 
• 01 travesseiro infantil pequeno, com fronha. 
• 01 lençol infantil. 
 

OBSERVAÇÕES 
1– Todo material escolar deverá ser etiquetado com nome e série do(a) estudante. 
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