
      Escola Pequenópolis
                         Av. Euclides da Cunha, 73 
 

LISTA DE MATERIAL

Obs.: A escola poderá solicitar algum outro material que se faça necessário, de 
acordo com o projeto pedagógico do Turno Integral.
 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

• 1 caixa organizadora com tampa (sugestão: Plastútil Dim: 405 x 290 x 122 mm / 9,3 l)

• 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 (

• 1 pote de lenço umedecido (apenas para alunos do G3)

• 1 pente ou escova de cabelo

• 1 copo plástico (identificado com o nome da criança)

• 1 avental para artes (identificado com o nome 

• 1 tesoura com ponta arredondada (identificada com o nome da criança)

• 1 agenda padrão ( DISPONIVEL PARA COMPRA NA ESCOLA)

• 1 classificador padrão ( DISPONIVEL PARA COMPRA NA ESCOLA)

MATERIAL DE ARTES 

• 1 caixa de giz de cera (12 cores)

• 1 caixa de lápis de cor aquarela 

• 1 caixa de canetas hidrográficas  

16,00 

• Tinta guache 2 potes 250g (cores variadas)

• 200 folhas de papel A4 –

• 1 pincel nº 16 – 7,80 

• 2 potes de massa de modelar (apenas para o Infantil)

• 2 folhas de E.V.A – 3,14 

• 4 folhas de papel Carmem

• 2 folhas de papel duplex

• 1 caixa de Cola Glitter ou cola colorida (a caixa vem com 4 ou 

• Tubo pequeno de cola branca 

• 1 bloco de papel criativo

• 1 bloco de papel para dobradura

• 1 saquinho de palitinho de picolé

• Um pacotinho pequeno de miçangas
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LISTA DE MATERIAL – CURSO INTEGRAL 

– 2017 – 
 

Obs.: A escola poderá solicitar algum outro material que se faça necessário, de 
acordo com o projeto pedagógico do Turno Integral. 

DE USO INDIVIDUAL 

1 caixa organizadora com tampa (sugestão: Plastútil Dim: 405 x 290 x 122 mm / 9,3 l)

escova dental com protetor (substituir por outra nova a cada 3 meses)

1 sabonete líquido (ou sabonete com saboneteira) 

condicionador (se necessário) e colônia infantil (opcional)

1 pote de lenço umedecido (apenas para alunos do 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 ( DISPONIVEL PARA COMPRA NA ESCOLA) 

1 classificador padrão ( DISPONIVEL PARA COMPRA NA ESCOLA) 

1 caixa de giz de cera (12 cores)  - (apenas para os alunos do Infantil)

aquarela (12 cores)  - 23,00  

1 caixa de canetas hidrográficas  (12 cores)  - (apenas para os alunos do Fundamental)

Tinta guache 2 potes 250g (cores variadas) – 12,00 (6,0 cada) 

– 10,00 (5,00 cada)  

de massa de modelar (apenas para o Infantil) – 9,80 (4,90 cada)

3,14 – (1,65 cada)  

papel Carmem – 4,56 (1,14 cada)  

apel duplex 3,30 ( 1,65 cada) 

1 caixa de Cola Glitter ou cola colorida (a caixa vem com 4 ou 6 cores)

Tubo pequeno de cola branca 90g – 4,00 

1 bloco de papel criativo Romitec 325x235 mm 32fls. – 27,00 

1 bloco de papel para dobradura Orimania 3 em 1 Romitec – 11,00  

1 saquinho de palitinho de picolé – 8,10 

Um pacotinho pequeno de miçangas – 6,00 

CURSO INTEGRAL  

Obs.: A escola poderá solicitar algum outro material que se faça necessário, de 

1 caixa organizadora com tampa (sugestão: Plastútil Dim: 405 x 290 x 122 mm / 9,3 l) 

escova dental com protetor (substituir por outra nova a cada 3 meses) 

opcional) 

alunos do Infantil)  

1 tesoura com ponta arredondada (identificada com o nome da criança) 

(apenas para os alunos do Infantil) – 4,00 

(apenas para os alunos do Fundamental) – 

9,80 (4,90 cada) 

cores) 12,00 
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TRAZER NUMA SACOLA NOS DIAS DE FREQ

• 1 ou 2 mudas de roupa 

• 1 sandália ou outro sapato

• 1 toalha de banho 

• 1 saco para toalha molhada
 

OBSERVAÇÕES: 
• Os materiais de uso individual 

devem ser entregues 

• Todo material além do uniforme deve trazer o nome da criança em 
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TRAZER NUMA SACOLA NOS DIAS DE FREQUÊNCIA NO INTEGRAL

 

1 sandália ou outro sapato confortável 

saco para toalha molhada 

de uso individual e materiais de artes solicitados para o período 
devem ser entregues separados do material do período regular

Todo material além do uniforme deve trazer o nome da criança em 

ÊNCIA NO INTEGRAL 

solicitados para o período Integral 
separados do material do período regular. 

Todo material além do uniforme deve trazer o nome da criança em local visível. 


