LISTA DE MATERIAL – CURSO INTEGRAL 2021

A escola poderá solicitar algum outro material que se faça necessário, de acordo com o projeto pedagógico
do Turno Integral.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (dia da entrega: 1º dia de aula)
 1 caixa organizadora com tampa (tamanho suficiente para guardar pertences como saboneteira, escova de dente,
creme dental, shampoo, condicionador, etc).
 1 creme dental e escova dental com protetor (substituir por outra nova a cada 3 meses).
 1 sabonete líquido (ou sabonete com saboneteira),1 shampoo, condicionador (se necessário) e colônia infantil
(opcional)
 1 pote de lenço umedecido (apenas para alunos até o G3)
 1 pente ou escova de cabelo
 1 copo plástico (identificado com o nome da criança)
 1 avental para artes (identificado com o nome – apenas para os alunos do Infantil)
 1 tesoura com ponta arredondada (identificada com o nome da criança)
 1 agenda padrão
 1 classificador padrão
MATERIAL DE ARTES (período de entrega a ser definido)
 1 caixa de giz de cera (12 cores) - (apenas para os alunos da Educação Infantil)
 Tinta guache 1 pote 250g (qualquer cor)
 1 pincel nº 16
 1 pacote de massa de modelar - (apenas para o Infantil)
 4 folhas de papel Carmem
 2 folhas de papel duplex
 1 bloco de papel para dobradura
TRAZER NUMA SACOLA NOS DIAS DE FREQUÊNCIA NO INTEGRAL
 1 ou 2 mudas de roupa
 1 sandália ou outro sapato confortável
 1 toalha de banho
 1 saco para toalha molhada
 1 saco para roupa suja
OBSERVAÇÕES:
- Os materiais solicitados para o período integral são de uso individual e devem ser entregues separados do
material do período regular.
- Todo material além do uniforme deve trazer o nome da criança em local visível.
JUSTIFICATIVA
Sendo uma forma de linguagem, a arte justifica sua forte presença na Educação Infantil como importante meio de
expressão e comunicação humana. Assim sendo, estas salas de aula devem ser “laboratórios” para as crianças, pois
é um local propício para exploração, reflexão, ação e elaboração dos verdadeiros sentidos de suas experiências. A
criança trabalha com as mãos, aprendendo e apreendendo o mundo, vê através delas, manipulando e modificando,
construindo e observando, mas, sobretudo, criando. Para isso, torna-se necessário, mostrar-lhe alternativas com o
uso de diversos materiais, ampliando assim sua visão de possibilidades de criação, entre o real e o imaginário.

AGENDAMENTO DE ENTREGA DE MATERIAIS
A data de entrega dos materiais de artes do Integral será definifida e divulgada pela escola quando for
estabelecido o início das aulas presenciais pelas autoridades competentes.

