
 

Lista de Material - Infantil II 
 

MOCHILA OU BOLSA  
Os materiais abaixo devem ser 
trazidos na mochila todos os dias e 
repostos conforme a necessidade: 
- Escova de dente e Creme dental 
- 4 Fraldas/dia (meio período) e 6 
Fraldas/dia (período integral) 
- Pomada para assadura (a de 
costume) 
- 1 Par de chinelos 
- 1 Caixa de lenço umedecido 
- 2 Trocas de roupas 
- Chupeta (se usar), com porta 
chupeta 
- 1 Mamadeira (se usar) 
 

TRAZER TODA 
SEGUNDA-FEIRA 
- 1 Garrafinha ou copo para água 
- 1 Toalha de banho (toda sexta-feira 
será devolvida ao aluno) 
 

MATERIAL 
- 2 Cadernos pequenos capa dura 50 
folhas, um azul (para recado) e um 
vermelho 
- 1 Pasta fina de papelão  
- 1 Pasta com 50 plásticos 
- 1 Pano para limpeza tipo perfex 

- 1 Pincel de pintura chato n. 14 
(grande) 
- 1 Tela para pintura 30 x 40cm 
- 2 Caixa de cola colorida (6 cores) 
- 1 Caixa de giz de cera  
- 2 Tubos de cola 90g 
- 1 Cola bastão (grande) 
- 1 Livro de história infantil, que ficará 
no colégio ao término do ano letivo 
- 2 Brinquedos de plástico simples 
(com selo INMETRO), que ficarão no 
colégio ao término do ano letivo 
- 1 Pacote de bexigas 
- 1 Pct de prendedor de roupa (12 un.) 
- 1 Pote de glitter 
- 1 Pote de lantejoula nº 10 (grande) 
- 2 Caixa de guache (12 un.) 
- 4 Pacotes de massinha de EVA/1 por 
bimestre 
 
*Os itens a seguir podem ser 
adquiridos na forma de VALE 
MATERIAL nas papelarias: Thomé, e 
Microtec. Pedimos que os senhores 
dêem preferência aos Vales, por uma 
questão de espaço físico no Colégio 
para o armazenamento dos materiais: 
- 100 folhas de sulfite A4 branco 
- 4 folhas de EVA sem estampa 
- 4 folhas de EVA listradas 
- 4 folhas de EVA com glitter 
- 1 tubo de cola tipo tekbond pequeno 
 

 



 

 

IMPORTANTE 

- Todo o material deverá estar 
etiquetado com o nome do aluno e 
entregue no primeiro dia de aula. 
 

UNIFORME 
As crianças deverão adquirir o 
uniforme completo: camiseta (manga 
curta, longa ou regata), shorts ou 
calça, agasalho ou macacão. 
(Providenciar com antecedência).  

*PET RELI - R Rio de Janeiro, 981, 
Centro, (14) 3324-5570. 

 Insistimos na obrigatoriedade do uso 
do uniforme pelos alunos e contamos 
com seu apoio.  

MEDICAMENTOS 
Só administramos medicamentos 
com receita médica, dentro da 
validade (uma cópia deve ficar no 
colégio).  
 

REFEIÇÕES/LANCHES 
- O Colégio fornece o almoço para os 
alunos do integral (maiores 
informações na secretaria) 
- Demais alimentações (frutinhas, 
lanches, sucos) devem ser enviadas 
diariamente, devidamente 
acondicionadas e identificadas. 
 

Pensando na saúde de nossas 
crianças, orientamos que optem 
sempre por alimentos saudáveis. 
 

HORÁRIOS 
- Integral (das 6h50 às 18h20)  
- Meio período (das 13h às 18h20) 
 
Entrada e Saída do período vespertino: 
Entrada: O portão abre a partir das 
12h30 e fecha às 13h30. 
Saída: O portão abre a partir das 
17h30 e fecha às 18h20. 
 
Fora desse período, a retirada das 
crianças será realizada pela secretaria 
do Colégio. Caso haja imprevistos no 
horário da saída dos alunos, favor 
entrar em contato com a secretaria do 
colégio assim que possível.  

 
IMPORTANTE 

Início da recreação (sem custo 
adicional): 11/01/2021 (entrar em 
contato com a secretaria do colégio).  
Início das aulas (com atividades 
pedagógicas): 25/01/2021. 

 
Colégio Super Ensino, muito mais que 

uma escola. 

 


