
 

Lista Unificada de Material do Contraturno  

2019 

� 01. Kit Higiene   

� Estojo contendo escova e pasta de dente (não deve ser o mesmo de uso no 

Turno Regular) 

� Escova de cabelo  

� Prendedor de cabelo (para as meninas) 

� Pote de Lenço Umedecido  

� 1 camiseta grande (de adulto) velha (para uso em atividades com tinta)   

 

� 02. Kit Conforto (para alunos de Educação Infantil) 

� Manta 

� Travesseiro/almofada (0,30 X 0,30) 

� Lençol infantil  

� Chinelo/pantufa (devem permanecer na mochila do aluno, para uso em 

momentos oportunos) 

� 1 troca completa de roupa (devem permanecer na mochila do aluno, para 

uso em momentos oportunos) 

� 01 Sacola/bag  grande  personalizada para o kit conforto (para quem não 

adquirir o kit escolar na loja do colégio) 

� Estes 02 Kits serão enviados para casa todo último dia da semana, para higienização e 

substituição (quando necessário),  e deverão retornar no primeiro dia de aula da  próxima 

semana. 

 

� Kit Escolar 

(Alunos do plano intermediário, cujo horário não contempla a realização de 

tarefas, nem as atividades de artesanato, não precisam adquirir os itens desta 

seção) 

� 01 Caixa organizadora transparente (medida aproximada = 30x 20x10)  

� 01 Estojo  

� 04 Lápis   

� 02 Borrachas 

� 01 Apontador 

� 01 Tesoura sem ponta 

� 01 Régua  

� 02 Cola bastão  

� 01 Lápis de cor 

� 01 Canetinha hidrocor 

� 02 Blocos Criative Paper 

� 03 EVA (02 lisas e 01 estampada) 

� 01 Cola colorida ou Cola glitter 

� 02 Massinha de modelar  

� 01 Pincel tamanho 20 

� 01 pct de Palito de picolé 

� 01 pct de Palito de churrasco 

� 01 pct de Prendedor de roupa de madeira 

� 01 tela de Pintura (20X30) 

Todos os itens, de 

todos os kits, 

precisam estar 

com o nome do 

aluno. 


