
 
 
 

 
 

LISTA DE MATERIAL – PERÍODO COMPLEMENTAR MATUTINO  - ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

PERÍODO DA MANHÃ - ANO 2017 
 

 01 caderno brochura com 96 folhas - (ENCAPADO COM PLÁSTICO NA COR AZUL) 

 01 caderno de desenho (grande – 96 folhas) 

 01 tesoura, com ponta redonda, sem enfeite com o nome da criança gravado  

 01 tubo de cola bastão (com o nome da criança) 

 01 tubo de cola líquida (com o nome da criança) 

 01 caixa de tinta guache – 6 cores  

 01 caixa de massa para modelar com 06 cores – 90g  

 01 pote pequeno para guardar massinha 

 50 folhas de sulfite A4 BRANCO 

 01 pasta com elástico fina para os trabalhos – COR AZUL 

 04 folhas de E.V.A. – cores variadas 

 01 pincel médio (com o nome da criança) 

 01 jogo pedagógico adequado à idade (com o nome da criança) 

 02 telas para pintura no tamanho A4 

 01 caixa de cola colorida com 06 cores  

 01 foto da criança (3x4) 

 01 avental de plástico para aula de pintura (com o nome da criança) 

 01 kit para horta (rastelinho, pá e regador) – todas as peças com o nome da criança 

 01 caixa de lápis de cor grande com 12 cores  

 01 caixa de giz de cera grosso com 12 cores  

 01 caixa de canetinhas hidrocor com 12 cores  

 02 lápis pretos - 01 borracha – 01 apontador (com depósito) 

 01 bloco colorido (235 x 325 mm) – 32 folhas – 120 g/m2 

PARA USO INDIVIDUAL E COM IDENTIFICAÇÃO: 01 escova de dentes (com embalagem protetora), 01 
creme dental com flúor (guardar em um estojo). Estes materiais de higiene pessoal deverão ficar 
guardados na escola para escovação. 
 01 kit de cama (lençol, fronha e travesseiro pequeno) para o descanso. 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

1) Trazer o material numa sacola com nome completo que deverá ser entregue na REUNIÃO DO INÍCIO DO 
ANO: Período Complementar Matutino – Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano), DIA 23/01/2017, 2ª feira, 
às 19h30. 
 

2) Início das aulas: Dia 24/01/2017, 3ª feira, no seguinte horário: 

 De 2ª a 5ª feira, das 7:30 às :17:45.  

 Às 6as feiras, das 7:30 às 16:55. 
 
 
 

 
P AR A F I C A R  N A  E S C O L A  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO 
Praça Joaquim Vilela, 360  - Cep: 12502-040 – Guaratinguetá – SP 

Fone (0xx12) 3132-1722 – secretaria@colegiodocarmo.com.br 

MENINAS: 02 shorts, 02 camisetas com 

manga e 02 calcinhas (com nome) 

MENINOS: 02 shorts, 02 camisetas com 

manga e 02 cuecas (com nome) 

IMPORTANTE: TODO MATERIAL DEVERÁ SER MARCADO COM O NOME DA CRIANÇA, INCLUSIVE: 
LANCHEIRA, AGASALHOS, UNIFORME, BRINQUEDOS, LIVROS, ETC... 
 
UNIFORME: TODOS OS DIAS AS CRIANÇAS DEVEM VIR COM O UNIFORME COMPLETO E TÊNIS OU 
SANDÁLIAS PRESAS NOS PÉS. 

 


