Colégio Santa Rosa
Lista de Material Educação Integral - 2018
Educação Infantil
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 agenda modelo próprio da escola
MATERIAL PARA ATIVIDADES DIDÁTICO –
PEDAGÓGICOS
01 pacote de chamequinho branco
01 caixa de gizão de cera
01 estojo de canetinha ponta grossa
01 pote de massa de modelar (500g)
01 tubo de cola branca (110g)
01 caixa de cola colorida
01 pote de tinta acrílica (250g)
01 brinquedo pedagógico de acordo com a
faixa etária
02 lápis de escrever jumbo
01 caixa de lápis de cor Jumbo
02 borrachas
01 apontador para lápis Jumbo
01 tesoura sem ponta
01 livro literário de acordo com a faixa
etária.
1 pacote de saco Ziploc 27 cmX 31cm.
01 tela para pintura 30cm X 30cm.
01 pincel Nº 6
01 pincel Nº 12
01 pincel Nº 22
01 batedor de espuma para pintura.
MATERIAL
RELATÓRIOS

PARA

CATALOGAR

03 Pastas com ferragem em plástico
(amarela)
MATERIAL
PARA
CATALOGAR
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
01 Pasta catálogo preta com 50 plásticos
grossos (15 mm) parafusado com 4 furos.
MATERIAL DE USO PESSOAL
01 toalha de banho
03 caixas de lenço de papel
03 potes de lenços umedecidos
(maternal)
01 garrafa para água (identificada)
01 troca de uniforme
01 chinelo
02 peças íntimas para eventual troca

01 necessaire para banho contendo:
01 sabonete líquido
01 bucha de banho
01 Xampu
01 condicionador
01 pente ou escova de cabelo
01 necessaire para higiene bucal contendo:
01 escova de dente com porta-escova.
01 creme dental
01 toalha de mão
ATIVIDADES ESPORTIVAS
O uniforme das atividades esportivas serão
solicitados de acordo com a opção do aluno:
Natação: maiô, biquíni ou sunga; roupão
de banho e toalha.
Balé: Meia calça, sapatilha, grampos e
prendedores de cabelo, collant e saia
envelope.
Judô: kimono e chinelo, a partir de 3 anos
Oficina de Arte: 01 camiseta adulto
tamanho P
Inglês: adquirir o material na FISK
Capoeira: abadá e corda, a partir de 2
anos.
Obs.:
- Os materiais acima relacionados (de higiene
pessoal) deverão ser repostos ao longo do
ano.
- Outros materiais poderão ser pedidos ao
longo do ano, de acordo com o trabalho a ser
desenvolvido pelo professor ou para o
cumprimento do dever de casa solicitado no
horário regular.
O uso do uniforme é obrigatório!
- O uniforme do Integral: camiseta, calça ou
bermuda, casaco, meia e tênis
- O material de uso pessoal e o uniforme
deverão ser identificados com o nome do
aluno por meio de etiqueta, bordado ou
pintura naquele que for de tecido.
- Entrega do material dia 31 de janeiro –
terça-feira.
- Início das aulas dia 01 de fevereiro.

