
 

TURNO INTEGRAL II 

2º E 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL  

Importante: solicitamos identificação em todos os materiais, com o nome completo e a turma do(a) estudante.  

• 01 travesseiro pequeno ou almofada e 01 cobertor pequeno ou “manta”, entregues dentro de um 
saco organizador de tecido ou plástico com fecho; 

• 01 nécessaire contendo: escova de dente, creme dental, escova de cabelo e 01 pacote de borrachinhas 
de cabelo (para crianças com cabelos longos); 

• 01 muda de uniforme completo, roupa de baixo e meias; 

• 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária; 

• 01 camiseta de manga curta, tamanho adulto (pode ser usada), para atividades com pintura. 

 

MATERIAIS DIVERSOS 

Importante: entregar, em uma sacola identificada com nome completo e turma do(a) estudante, para o(a) 
professor(a) do Turno Integral, no período de 11 a 15/3. 

• 01 caixa de giz de cera; 

• 01 caixa de lápis de cor; 

• 01 caixa de massa de modelar; 

• 01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores); 

• 01 tubo de tinta guache de 250ml; 

• 01 pacote pequeno de lantejoula média; 

• 01 rolo de papel crepom; 

• 01 pacote de 50 folhas de desenho, tamanho A4; 

• 01 pacote de folhas tamanho A3, tipo Color-Set;  

• 01 rolo de fita crepe larga; 

• 01 rolo de fita adesiva transparente larga; 

• 02 canetas de retroprojetor – cores amarelo e verde; 

• 01 tubo de cola branca de 80g; 

• 03 folhas de retroprojetor transparente, tamanho A4. 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

• A agenda escolar (fornecida pelo Colégio no início do ano letivo) é de uso diário, 
devendo sempre ser portada pelo(a) estudante; 

• O uso do uniforme completo é obrigatório, devendo ter as peças identificadas com o 
nome completo do(a) estudante; 

• Os materiais diversos devem ser entregues no período de 11 a 15/3. 

 


