
  

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 – TURNO INTEGRAL 
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(todos identificados com o nome do/a estudante) 
 
 

Quantidade Descrição do Material 

01 unidade 
Nécessaire: 01 escova de dente, 01 tubo de creme dental e 02 toalhinhas ( 
na mochila para que possa ser usada no turno da tarde) 

02 caixas Massa de modelar 
01 unidade Caixa pequena de MDF – sugestão do valor R$1,50 
01 unidade Tinta para artesanato 
01 unidade Papel crepom 
01 unidade Fita grossa parda 
01 pincel Pincel 
01 caixa Hidrocor 6 cores 
01 caixa Lápis de cor 
1,5 metros Feltro colorido 
01 unidade pano de prato branco (Projeto) 
01 unidade Cola (110g) 
01 unidade Cola multiuso instantâneo (sugestão Tek Bond) 
01 unidade Jogo pedagógico 
01 pacote Folha branca dura A4 
01 pacote  Folha colorida A4 
01 caixa Têmpera Guache  
02 unidades Envelope pardo A3 
01 pacote Folha dura A3 
01 unidade  Apontador metálico 
01 unidade Caixa organizadora 30 litros (para guardar cobertas e travesseiros) 
01 unidade  Gibi  
01 unidade Carimbo de frutas e/ou legumes 
 

UNIFORME – o uso do uniforme completo da 
escola é obrigatório para todos (as) os (as) 
estudantes (as) da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental (1º ano ao 9º ano).  
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis 
é obrigatório. Todo uniforme deverá estar 
identificado com o nome e turma do (a) 
estudante. 

 

Obs.: Ao longo do ano letivo, 
possivelmente, sejam solicitados 
outros tipos de materiais, conforme 
o desenvolvimento dos projetos no 
ano. As atividades referentes aos 
passeios também serão solicitadas 
de acordo com a necessidade. 

 

 



  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

INÍCIO DAS AULAS: 17/02/2020 (segunda-feira) 

Horário: A partir das 7h 

Saída: 13h (período de adaptação escolar) 

A partir do dia 19/02 o horário de saída será conforme indicado na semana de adaptação 
escolar de cada segmento. 

 

ENTREGA DE MATERIAIS 

As famílias deverão entregar o material diretamente para a professora no primeiro dia de 
aula em caixa fechada devidamente identificada. 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS DO TURNO INTEGRAL 

Dia: 05/03/2020 (Quinta-feira)  

Horário: 18h 

Local: Mini auditório 

 

 
Querida família, seja bem-vinda ao Colégio Centenário! É uma alegria recebê-la! 

 

 


