
 

 

Lista de Material 

Educação Infantil em Tempo Integral - 2019 

As atividades para os alunos do Tempo Integral terão início dia 06/02/2019 

Reunião de Pais do Tempo Integral dia 05/02/2019 às 8 horas 

Material Individual 
 03 caixas de massa de modelar  

 01 caixa de giz de cera estaca 

 01 caixa de cola colorida com 6 unidades (solúvel em água) 

 01 caixa de pintura a dedo 

 01 vidro de guache (250 ml) escolher entre (amarelo, azul, vermelho, verde, branco) 

 04 tubos de cola branca - 90g 

 100 folhas de papel A4 colorido 

 01 EVA 

 01 cartolina decorada 

 03 pacotes de papéis especiais para recorte 

 02 jogos de canetinhas hidrocor grossa (12cores) 

 01 lixa fina (nº 120) 

 01 lixa grossa (nº 80) 

 50 palitos para picolé natural ou colorido 

 01 agenda do Sistema Positivo de Ensino 2019 (serão vendidas na Tesouraria do CVD) 
 

 

 

Material para trazer na mochila todos os dias 
 Uniforme do Colégio 

 Calcinha ou cueca 

 01 par de chinelos 

 01 bolsa com zíper para colocar: roupa suja e toalha molhada 

 01 squeeze (garrafinha para água) 
 

 

 

Material de higiene e descanso 
 Estojo com: 01 escova de dente com tampa e 01 creme dental infantil 

 Nécessaire contendo: xampu, condicionador, escova de cabelo ou pente, sabonete e saboneteira 

 Toalha de banho 

 01 caixa organizadora (10 litros) com nome para guardar os objetos pessoais 

 Fraldas descartáveis (caso ainda faça uso)  

 01 pacote de lenço umedecido 

 01 lençol para cobrir 

 01 lençol com elástico 

 01 travesseiro pequeno com fronha 

 01 saco organizador para guardar a roupa de cama. 
 

 

 

Obs.: Exceto os materiais que vão e voltam na mochila, os demais permanecerão no 

Colégio e será solicitada a reposição conforme o uso. 
 

 Os materiais solicitados para o período integral devem ser entregues separados do 

material do período regular. Sugerimos no dia 05/02/2019. 

 


