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LISTA DE MATERIAL 2021 
INTEGRAL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

O material deverá ser entregue para a instrutora responsável.

PARA ALUNOS NOVATOS
- 01 mochila em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
- 01 embalagem de lenços umedecidos (caso a criança ainda use fralda)
- 01 necessaire grande
- 01 escova dental com caixa protetora
- 01 pasta dental
- 01 sabonete líquido
- 01 xampu neutro
- 01 pente ou escova
- 01 toalha de banho (identificada com o nome do aluno)
- 01 chinelo de borracha para banho
- 01caixa de lápis de cor 12 cores (identificada)
- 02 folhas de EVA com glitter (vermelha e verde)
- 01 caixa de cola colorida com glitter
- 01 pacote de color set A4 (amarelo)
- 02 caixas de massa de modelar
- 01 pacote de palitos de picolé colorido
- 02 metros de feltro
* O material de higiene pessoal estará sujeito à reposição.

PARA ALUNOS VETERANOS:
- 01 mochila em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
- 01 embalagem de lenços umedecidos (caso a criança ainda use fralda)
- 01 necessaire grande
- 01 escova dental com caixa protetora
- 01 pasta dental
- 01 sabonete líquido
- 01 xampu neutro
- 01 pente ou escova
- 01 toalha de banho (identificada com o nome do aluno)
- 01 chinelo de borracha para banho
- 01 caixa de cola colorida
- 01 caixa de massa de modelar
* O material de higiene pessoal estará sujeito à reposição

UNIFORME DO INTEGRAL
- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, para meninos e meninas.
- Tênis e meia
- Blusa do Integral adotada pelo Colégio, de uso obrigatório.
Favor identificar o uniforme com o nome do aluno.
*Para 2021, a lista foi reduzida por motivo da paralisação das aulas pela Pandemia. 
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LISTA DE MATERIAL 2021 
INTEGRAL II e III – ENS. FUND.

O material deverá ser entregue para a instrutora responsável.

PARA ALUNOS NOVATOS
- 01 mochila em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
- 01 embalagem de lenços umedecidos (caso a criança ainda use fralda)
- 01 necessaire grande
- 01 escova dental com caixa protetora
- 01 pasta dental
- 01 sabonete líquido
- 01 xampu neutro
- 01 pente ou escova
- 01 toalha de banho (identificada com o nome do aluno)
- 01 chinelo de borracha para banho
- 01caixa de lápis de cor 12 cores (identificada)
- 02 folhas de EVA com glitter (vermelha e verde)
- 01 caixa de cola colorida com glitter
- 01 pacote de color set A4 (amarelo)
- 02 caixas de massa de modelar
- 01 pacote de palitos de picolé colorido
- 02 metros de feltro
* O material de higiene pessoal estará sujeito à reposição.

PARA ALUNOS VETERANOS:
- 01 mochila em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
- 01 embalagem de lenços umedecidos (caso a criança ainda use fralda)
- 01 necessaire grande
- 01 escova dental com caixa protetora
- 01 pasta dental
- 01 sabonete líquido
- 01 xampu neutro
- 01 pente ou escova
- 01 toalha de banho (identificada com o nome do aluno)
- 01 chinelo de borracha para banho
- 01 caixa de cola colorida
- 01 caixa de massa de modelar
* O material de higiene pessoal estará sujeito à reposição

UNIFORME DO INTEGRAL
- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, para meninos e meninas.
- Tênis e meia
- Blusa do Integral adotada pelo Colégio, de uso obrigatório.
Favor identificar o uniforme com o nome do aluno.
*Para 2021, a lista foi reduzida por motivo da paralisação das aulas pela Pandemia. 

O material deverá ser entregue para a instrutora responsável.

PARA ALUNOS NOVATOS
- 01 mochila em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
- 01 nécessaire grande
- 01 escova dental com caixa protetora
- 01 pasta dental
- 01 sabonete líquido
- 01 xampu neutro
- 01 pente ou escova
- 01 fio dental
- 01 toalha de banho (identificada com o nome do aluno)
- 01 chinelo de borracha para banho
- 01 jogo de tabuleiro (dama, xadrez, etc)
- 01 pacote de color set A4 (azul)
- 02 folhas de EVA com glitter (vermelha e verde)
- 01 caixa de cola colorida com glitter
* O material de higiene pessoal estará sujeito à reposição

PARA ALUNOS VETERANOS:
- 01 mochila em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
- 01 nécessaire grande
- 01 escova dental com caixa protetora
- 01 pasta dental
- 01 sabonete líquido
- 01 xampu neutro
- 01 pente ou escova
- 01 fio dental
- 01 toalha de banho (identificada com o nome do aluno)
- 01 chinelo de borracha para banho
- 01 caixa de cola colorida
- 01 folha de EVA amarelo
* O material de higiene pessoal estará sujeito à reposição

UNIFORME DO INTEGRAL
- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, para meninos e meninas.
- Tênis e meia
- Blusa do Integral adotada pelo Colégio, de uso obrigatório.
Favor identificar o uniforme com o nome do aluno.

*Para 2021, a lista foi reduzida por motivo da paralisação das aulas pela Pandemia. 


