
 

 
 

 

 

INTEGRAL - Infantil 2 e 3 – 2021 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia Comunicação escola/família 
1 Bloco Ecocores Color Set – 21 cores – A3 (110 g/m²) Suporte para produções artísticas 
1 Caderno de desenho espiral – capa dura – 96 folhas A4 Suporte para produções artísticas 
1 Caixa de giz de cera Jumbo – 12 cores Produções  artísticas 
1 Kit de pintura facial – 6 cores Atividades lúdicas 
3 Folhas de lixa para madeira – nº 120 Atividades sensoriais com textura 
2 Revistas usadas – tema adequado à idade Utilização das imagens 
1 Ecotela – 20x29cm – 200mm x 290mm Suporte para produções artísticas 
3 Cartelas de adesivos – motivo infantil Atividades lúdicas 
2 Potes de massa gelatinosa Atividades de  modelagem 
2 Potes de massa para modelar – 500 g Atividades de  modelagem 

 
Quantidade Pertences Pessoais Utilização 

1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) Momento de Descanso 
1 Escova de dente Higiene Pessoal  
1 Creme dental Higiene Pessoal 
1 Caneca plástica Higiene Pessoal  
1 Sabonete Líquido da cabeça aos pés Higiene Pessoal  
1 Bermuda e calça Armário Individual  
1 Camiseta de manga curta e longa  Armário Individual 
2 Calcinhas ou cuecas Armário Individual 
2 Pares de meias Armário Individual 
1 Camiseta grande (usada, tamanho adulto)  Atividades de Pintura 
1 Blusão de Frio Armário Individual  
1  Cobertor  Armário Individual 
1 Toalha Armário Individual  
1 Tênis ou chinelo Armário Individual  
1 Garrafinha de água Armário Individual  
1 Bicho de pelúcia ou boneco de pano Momento de Descanso 
2 Chupetas (se usar) Armário Individual 
1 Kit troca: 4 fraldas diárias, lenço umedecido e pomada de 

assadura (se usar) 
Mochila 

   

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma sacola, com o nome 

completo da criança e a indicação da turma (não é necessário nomear cada item). 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 
✓ As roupas do armário do Período Integral não precisam ser do uniforme. 

 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - Infantil 4 - 2021 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia Comunicação escola/família 
1 Bloco de color set colorido A3, formato 297mm x 420mm – 24 

folhas  
Suporte para produções artísticas 

1 Caderno de desenho – capa dura -  96 folhas – A4 Produções artísticas 
2 Folhas de lixa para madeira 120 Atividades sensoriais com textura 
2 Potes de massa gelatinosa  Atividades de modelagem  
1  Pote de massa para modelar – 500g Atividades de modelagem 
1 Batedor de espuma redondo tamanho 6 Instrumento para produções 
1  Ecotela – 20x29cm – 200mm x 290mm Suporte para atividades artísticas 
1 Cartela de adesivo – motivo infantil Atividades lúdicas 

 
Quantidade Pertences Pessoais  Utilização 

1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) Momento de descanso 
1 Escova de dente Higiene Pessoal 
1 Creme dental Higiene Pessoal 
1 Copo plástico Higiene Pessoal 
1 Xampu Utilização coletiva - Banho 
1 Condicionador Utilização coletiva - Banho 
1 Sabonete Líquido da cabeça aos pés Utilização coletiva - Banho 
1 Bermuda e calça Armário Individual 
1 Camiseta de manga curta e longa Armário Individual 
1 Calcinha ou cueca Armário Individual 
1 Par de meias Armário Individual 
1  Tênis ou chinelo Armário Individual 
1 Camiseta grande (usada, tamanho adulto)  Atividades de Pintura 
1  Bichinho de pelúcia Momento do descanso 

 

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, 

armazenados em uma sacola, com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário nomear 
cada item). 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 
✓ As roupas do armário do Período Integral não precisam ser do uniforme. 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - Infantil 5 - 2021 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral de página inteira para cada dia Comunicação escola/família 
1 Bloco para desenho, formato A3, 224 g/m² Suporte para produções artísticas 
1 Caderno de desenho, 100 folhas, tamanho A4  Produções  artísiticas 
1 Jogo de canetas hidrográficas grossas, 12 cores  Uso escolar em sala de aula 
4 Lápis grafite triangular, HB nº 2 Uso escolar em sala de aula 
1 Pacote de sacos plásticos grossos – A3 (10 unidades em 

cada) 
Organização de material 
individual 

1 Pote de massa para modelar, SOFT 500 g Atividades de modelagem 
1 Tela Novaprint Ecotela, 20 cm x 29 cm Produções  artísticas 
1 Tesoura sem ponta. Gravar o nome na peça (corte duplo 

para canhotos) 
Atividades psicomotoras 

1  Tubo de cola bastão, 40 g Uso escolar em sala de aula 
 

Quantidade Pertences Pessoais  Utilização 
1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha (tamanho berço) Momento de descanso 
1 Escova de dente Higiene bucal 
1 Creme dental Higiene bucal 
1 Copo plástico Higiene bucal 
1 Xampu Utilização coletiva - banho 
1 Condicionador Utilização coletiva - banho 
1 Sabonete Líquido da cabeça aos pés Utilização coletiva - banho 
1 Bermuda e calça Roupa reserva – ficará no armário 

individual 
1 Camiseta de manga curta e longa Roupa reserva – ficará no armário 

individual 
1 Calcinha ou cueca Roupa reserva – ficará no armário 

individual 
1 Par de meias Roupa reserva – ficará no armário 

individual 
1 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho 

adulto)  
Proteção do uniforme 

 

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma sacola, com o nome 

completo da criança e a indicação da turma. 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 
✓ As trocas de roupa para o armário não precisam ser do uniforme. 

 
 



 

 
 

 

 

 

INTEGRAL - 1º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 
 

Quantidade Material                                                                                                          Utilização 
1 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia Comunicação escola/família 
1 Bloco de desenho A3 – (200 g/m²) Suporte para produções artísticas 
1 Caderno de desenho, capa dura – 96 folhas A4 Produções  artísticas 
1 Caderno universitário, brochura, capa dura, sem estampa, 48 

folhas 
Uso escolar em sala de aula 

3 Lápis grafite triangular, HB nº 2 Atividades de escrita 
2 Apontadores Uso escolar em sala de aula 
2 Borrachas Uso escolar em sala de aula 
1 Ecotela 200 mm x 290 mm Suporte para produções  artísticas 
1 Plástico autoadesivo transparente  Organização de material. 
1 Tesoura sem ponta. Gravar o nome na peça (corte duplo para 

canhotos) 
Atividades psicomotoras 

1 Pote de massa para modelar – 500g Atividades de  modelagem 
1  Camiseta usada tamanho P adulto – com nome na peça Atividades artísticas com pintura 
1 Pasta catálogo plástica – A4 - 25 plásticos Organização de material 

 
Quantidade Pertences Pessoais  Utilização 

1 Jogo de Lençol (com elástico) e fronha para o descanso 
(tamanho berço) 

 

1 Escova de dente  
1 Creme dental  
1 Copo plástico  
1 Bermuda e calça  
1 Camiseta de manga curta e longa  
1 Calcinha ou cueca  
1 Par de meias  

 

Observações: 
✓ Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma sacola, com o nome 

completo da criança e a indicação da turma. 
✓ Todos os pertences pessoais devem ser marcados com nome e série do aluno. 

 
 
 
 
 
 

Material de uso diário: 

• 1 mochila para transportar a agenda escolar, a pasta tamanho A4, o caderno 
universitário e 1 troca de roupa completa. 

• 1 squeeze pequeno para água (com nome). 
 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

PERTENCES PESSOAIS 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Escova de dente 

01 Creme dental 

01 Copo plástico ou nécessaire 

01 Bermuda 

01 Calça 

01 Calcinha ou cueca 

01 Camiseta manga curta ou longa 

01 Camiseta grande usada para atividades de pintura (tamanho adulto) 

• TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO. FICARÃO GUARDADAS 
NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO UNIFORME. 

Observações: Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em 

uma sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
12 Lápis grafite  

04 Borrachas  

02 Apontadores  

01 Conjunto de canetas hidrográficas, 12 cores (meninos)  

01 Caixa de lápis de cor, 12 cores (meninas)  

02 Potes de massinha (500 g) 

02 Tubos de cola bastão  

01  Caderno de desenho  

01 Bloco de desenho - A3, 140 g, 20 fls  

01 Régua - 15 cm  

01 Bloco de papel com 8 cores – tamanho A4 (meninos) 

01 Pasta catálogo plástica, A4 , com 25 plásticos 

01 Bloco Eco Cores (textura visual) – tamanho A4 (meninas)  

01 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia 

03 Gibis 

02 Revistas 

01  Jogo (em bom estado – adequado à faixa etária do aluno)  



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

INTEGRAL - 3º Ano – Ensino Fundamental - Anos iniciais – 2021 
 

QUANTIDADE MATERIAIS /DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite  
04 Borrachas  
02 Apontadores  
01 Pote de massinha (500 g) 
02 Potes de geleca 
01  Caderno de desenho, 96 folhas 
01 Caderno universitário espiral, capa dura, 96 folhas 
01 Pasta catálogo plástica, A4, com 25 plásticos 
02 Canetas esferográficas pretas 
01 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia 
01 Livro usado em bom estado - escolha do estudante 
01  Jogo (em bom estado – adequado à faixa etária do aluno)  

  
PERTENCES PESSOAIS 

QUANTIDADE MATERIAIS /DESCRIÇÃO 
01 Escova de dente 
01 Creme denta. 
01 Copo plástico ou nécessaire 
01 Bermuda 
01 Calça 
01 Calcinha ou cueca 
01 Camiseta manga curta ou longa 
01 Camiseta grande para atividades de pintura (usada, tamanho adulto) 

TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO. FICARÃO GUARDADAS NO 
ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO UNIFORME. 
 

 
     Observações: 

• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma 
sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

INTEGRAL – 4º Ano – Ensino Fundamental - Anos iniciais - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 

 

 Observações: 
 

• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma 
sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
08 Lápis grafite 

01 Apontador 

02 Borrachas 

01 Tubo de cola bastão  

01 Gibi (pode ser usado e em bom estado)  

01 Pasta Catálogo Plástica A4 com 25 plásticos (Material do Cambridge) 

01 Agenda escolar espiral, de página inteira, para cada dia ou caderneta capa dura espiral 200 folhas 

01 Caderno de desenho A4 - *somente para alunos novos 

01 Caixa de lápis de cor 12 cores (meninas) - *somente para alunas novas 

01 Conjunto de canetas hidrográficas 12 cores (meninos) - *somente para alunos novos 

01 Régua – 30 cm - *somente para alunos novos 

01 Caderno espiral, capa dura (96 folhas) - *somente para alunos novos 

01 Bloco criativo, colorido, A4 - *somente para alunos novos 

01 Bloco de desenho A4 -  *somente para alunos novos 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 *Escova de dente 

01 *Creme dental 

01 *Copo plástico ou nécessaire 

01 *Bermuda 

01 *Calça 

01 *Calcinha ou cueca 

01 *Camiseta manga curta ou longa 

01 “Camisetão” usado para atividades de pintura (tamanho adulto) 

• TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO. FICARÃO 
GUARDADAS NO ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO 
UNIFORME. 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

INTEGRAL – 5º Ano - Ensino Fundamental – Anos iniciais – 2021  
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
10 Lápis grafite 

03 Borrachas 

02 Apontadores 

01 Pasta catálogo plástica – A4 com 25 plásticos 

01  Caderno espiral, capa dura, 96 folhas 

01  Bloco criativo colorido, A4 

01  Bloco de desenho A4 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
          Observações: 
 

• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma 
sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 

 

 

 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 *Escova de dente 

01 *Creme dental 

01 *Copo plástico ou nécessaire 

01 *Bermuda 

01 *Calça 

01 *Calcinha ou cueca 

01 *Camiseta manga curta ou longa 

01 “Camisetão” usado para atividades de pintura (tamanho adulto) 

• TODAS AS PEÇAS DEVEM SER MARCADAS COM NOME E GRUPO DO ALUNO. FICARÃO GUARDADAS NO 
ARMÁRIO, SE NECESSÁRIO, SERÃO UTILIZADAS E NÃO PRECISAM SER DO UNIFORME. 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

 

INTEGRAL – 6º Ano – Ensino Fundamental -  Anos finais - 2021 
 

 
 
 

PERTENCES PESSOAIS 

 
 
 
 
Observações: 

 
• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma 

sacola com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 

 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
07 Lápis grafite 

03 Borrachas 

03 Blocos de folha para fichário 

01 Pasta catálogo plástica - A4 com 25 plásticos 

01 *Livro de história 

03 *Gibis 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 *Escova de dente  

01 *Creme dental 

01 *Nécessaire  

*devem conter o nome e o grupo da criança em cada peça. 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

 
 

INTEGRAL – 7º Ano – Ensino Fundamental -  Anos finais - 2021 
 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

07 Lápis grafite 

03 Borrachas 

01 Bloco de papel vegetal  

01 Pasta catálogo plástica - A4 com 25 plásticos 

02 *Livros  

02 *Gibis  

* podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Escova de dente  

01 Creme dental 

01 *Nécessaire  

*devem conter o nome e o grupo da criança em cada peça. 

 
Observações: 
 
• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma sacola 

com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

 

INTEGRAL – 8º Ano – Anos finais - 2021 
 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
05 Lápis grafite 

02 Borrachas 

02 Blocos de desenho – A4 200 g/m², branco (210 mm x 297 mm), pacote com 20 folhas 

01 Pasta catálogo plástica - A4 com 25 plásticos 

01 *Livro de história (usado) 

03 *Gibis (usados) 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 

 
PERTENCES PESSOAIS 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Escova de dente 

01 Creme dental 

01 Nécessaire 

 
Observações: 
 
• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma sacola 

com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

INTEGRAL - 2º Ano – Ensino Fundamerntal – Anos Iniciais - 2021 

 

 

INTEGRAL – 9º Ano – Anos finais - 2021 
 

 
QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

05 Lápis grafite  

02 Borrachas  

01 Pacote de papel almaço quadriculado 

01 Pasta catálogo plástica - A4 com 25 plásticos 

03 *Gibis (usados)  

01 *Livro de história (usado) 

*podem ser usados, desde que em bom estado e referentes à faixa etária. 

 
 

PERTENCES PESSOAIS 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
01 Escova de dente  

01 Creme dental  

01 Nécessaire  

Observações: 
 
• Os materiais deverão ser entregues, na sala de aula, para a professora titular, no primeiro dia de aula, armazenados em uma sacola 

com o nome completo da criança e a indicação da turma (não é necessário marcar nome em cada peça). 
  

 
 


