
 

 

TURNO EXTRACURRICULAR 

LISTA DE MATERIAL PARA 2020 – NÍVEL 4 e 5 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Para alunos matriculados de 3 a 5 turnos. 

 15 folhas de desenho A3 branca; 

 10 folhas de desenho A4 colorida (cores vivas); 

 01 pote de massa de modelar SOFT 500g (qualquer cor); 

 01 cola branca pequena; 

 01 conjunto de canetinhas coloridas; 

 01 caixa de lápis de cor; 

 01 pasta para portfólio (pode ser a mesma utilizada no ano anterior) 

 01 caixa de plástico para guardar o material 22cm x 11cm; 

 01 jogo de memória ou quebra-cabeça (escolher uma das duas opções); 

 01 brinquedo: boneca ou carrinho (escolher uma das duas opções). 

 01 camiseta grande para pintura, manga longa; 

 01 caixa de lenços de papel; 

 01 pacote de lenços umedecidos; 

 01 garrafa squezze para água (identificada).  

 

Para as crianças que almoçam no Turno Extracurricular (material identificado com o nome da criança bordado ou com 

caneta permanente). 

 

 01 travesseiro; 

 01 lençol; 

 01 escova de dente e 01 creme dental com estojo plástico; 

 01 pente ou escova de cabelo. 

 

Obs. Todo o material do Extracurricular deverá ser entregue para a professora do turno regular, no dia da entrevista. 

Porém, em sacola identificada para o Extracurricular. Também, outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano 

letivo, conforme a proposta do trabalho. 

 

LISTA DE MATERIAL PARA 2020 – NÍVEL 4 e 5 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Para alunos matriculados de 1 a 2 turnos. 

  

 07 folhas de desenho A3 branca; 

 05 folhas de desenho A4 colorida; 

 01 pote de massa de modelar SOFT 500g (qualquer cor); 

 01 cola branca pequena; 

 01 conjunto de canetinhas coloridas; 

 01 caixa de lápis de cor; 

 01 pasta para portfólio (pode ser a mesma utilizada no ano anterior); 

 01 caixa de plástico para guardar o material 22cm x 11cm (pode ser a mesma utilizada no ano anterior); 

 01 jogo de memória ou quebra-cabeça (escolher uma das duas opções); 

 01 brinquedo: boneca ou carrinho (escolher uma das duas opções). 

 01 camiseta grande para pintura, manga longa; 

 01 caixa de lenços de papel; 

 01 pacote de lenços umedecidos; 

 01 garrafa squezze para água (identificada). 



 

 

 

Para as crianças que almoçam no Turno Extracurricular (material identificado com o nome da criança bordado ou com 

caneta permanente). 

 

 01 travesseiro; 

 01 lençol; 

 01 escova de dente e 01 creme dental com estojo plástico; 

 01 pente ou escova de cabelo. 

 

Obs. Todo o material do Extracurricular deverá ser entregue para a professora do turno regular, no dia da entrevista. 

Porém, em sacola identificada para o Extracurricular. Também, outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano 

letivo, conforme a proposta do trabalho. 

 

 


