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 LISTA DE MATERIAL – 2020    

ESPAÇO INTEGRAL    
    
   
   
    

MATERIAL INDIVIDUAL    
    
(   ) 01 Muda de uniforme (Blusa azul do integral, short, calcinha, cueca...) que as crianças 
  deverão trazer na mochila todos os dias.    
(   ) 01 Chinelo    
(   ) 01 Toalha de banho     
(   ) 01 Escova ou pente     
(   ) 01 Escova e Pasta de dente (porta escova ou nécessaire)    
(   ) 01 Sabonete LÍQUIDO    
(   ) 01 Creme para pentear ( se necessário)    
(   ) 02 Lençóis, 01 fronha e 01 travesseiro    
(   ) 01 caneca ou copo para água     
(   ) 01 babador de silicone ( somente para o berçário) 
(   ) 01 Placa de EVA  (qualquer cor)    
(   ) 01 Placa de EVA com glitter (qualquer cor)    
(   ) 02 Colas bastão    
(   ) 01 Pacotes de color card    
(   ) 01 Caixa de giz de cera jumbo longo – 12 cores (Mat I,Mat ll e Pré I)    
(   ) 01 Caixa de lápis de cor – 12 cores (Pré II ao 5º ano)    
(   ) 01 Estojo de canetinhas – 12 cores  (Pré II ao 5º ano)    
(   ) 01 Pote de massa de modelar de 150g    
(   ) 01 metro de contact transparente    
(   ) 01 jogo pedagógico ( de acordo com a faixa etária do aluno)    
     
   
   
    
OBS.: Os lençóis e as toalhas de banho seguirão na mochila às 6ª feiras para     
serem lavados, e deverão ser enviados de volta nas 2ª feiras.    
    
UNIFORME: O Espaço Integral possui uma blusa diferenciada (cor azul marinho) 
 de uso obrigatório.  
    
  
     O material deverá ser entregue diretamente as professoras   do integral, 
devidamente identificado com o nome da criança.   
 
 


