
1-MATERIAL DE USO INDIVIDUAL: 
1-  

 

 
 

 
 

TURNO COMPLEMENTAR  
 
 
 
 

 
ATENÇÃO: PEDIMOS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS QUE IDENTIFIQUEM TODO O MATERIAL 
ABAIXO COM NOME, SOBRENOME E TURMA DA CRIANÇA (INCLUSIVE O UNIFORME, AS 
ROUPAS E CALÇADOS). 
 

 
 
 

Justificativa: Utilização para as oficinas de artes, de jogos, de leitura, para a realização das tarefas de 
casa e para as refeições. 
 

 01 Copo (com nome gravado). 

 05 Lápis pretos nº 02 (exceto para G1 e G2). 

 02 Borrachas brancas (exceto para G1 e G2). 

 01 Apontador (exceto para G1 e G2). 

 01 Caixa de hidrocor grosso com 12 cores. 

 01 Caixa de lápis de cor com 12 cores (exceto para G1 e G2). 

 01 Caixa de giz de cera com 12 cores – Jumbo. 

 01 DVDs do filme ou desenho preferido. 

 01 Brinquedo/ jogo educativo (de material resistente) adequado à idade da criança (sugestões: 
jogos de montar e de encaixe, blocos, quebra-cabeça, jogo da memória, kit com panelinhas ou 
ferramentas, kit médico...). 

 Projeto de incentivo à leitura: 01 Livro de literatura (adequado à idade). 

 01 Caderno de desenho A4. 

 02 Pinceis achatado, cabo curto sendo 1x10 e 1x18. 

 03 Potes de tinta guache de 250g (cores variadas). 

 02 blocos criativos. 
 
 

 
 
 

OS MATERIAIS SOLICITADOS PARA O TURNO COMPLEMENTAR SÃO DE USO INDIVIDUAL E DEVEM SER 
ENTREGUES SEPARADOS DO MATERIAL DO PERÍODO REGULAR, NO 1º DIA DE AULA. 



2-MATERIAL INDIVIDUAL DE HIGIENE PESSOAL: 
 

3- MATERIAL INDIVIDUAL ENVIADO DIARIAMENTE NA MOCHILA: 
 
 

4- UNIFORME INDIVIDUAL PARA OS ESPORTES: 
 
 

 
Justificativa: Utilização diária para os cuidados e o asseio com o corpo. 
01 Caixa organizadora plástica (medida: 25 x 35 cm) contendo: 
 

 01 Xampu. 

 01 Condicionador e/ou creme para pentear. 

 01 Sabonete Líquido. 

 01 Escova dental com capa. 

 01 Creme dental. 

 01 Fio dental (a partir do 1º ano do Ensino Fundamental). 

 01 Colônia. 

 01 Hidratante corporal (apenas para as crianças que fazem uso). 

 01 Repelente contra insetos. 

 01 Pente ou escova de cabelo. 

 01 Caixa de lenços umedecidos (apenas para as crianças que fazem uso). 

 01 Pomada para assaduras (apenas para as crianças que fazem uso). 

 01 Caixa de lenço de papel. 

 01 Desodorante (apenas para as crianças que fazem uso). 
 
 

 
 
Justificativa: Utilização diária para a participação nas atividades de rotina, para os cuidados e o asseio 
com o corpo e para a organização dos pertences individuais. 
 

 01 Toalha de banho. 

 01 Lençol e travesseiro com fronha – Infantil (para a hora do soninho). 

 Sacos plásticos (identificados para roupa suja e molhada). 

 Chinelos confortáveis. 

 02 Conjuntos de roupa (para banho e troca, quando necessário). 

 Fraldas descartáveis e pomada para assaduras (apena para as crianças que fazem uso). 

 Uniforme do esporte do dia. 
 
 

 
 
 

Justificativa: Utilização para a participação nos esportes. 
 

 Ginástica Artística: Collant de ginástica (para as meninas) e uniforme da Educação Física (para os 
meninos). 

 Natação: Maiô ou sunga, roupão de banho, touca, óculos e chinelos (Atestado médico). 

 Capoeira: Uniforme completo adquirido com o professor. 

 Futsal: Uniforme completo adquirido com o professor. 

 Judô: Uniforme completo adquirido com o professor. 

 Ballet: Uniforme completo adquirido com o professor. 



Obs.: Para a participação nos esportes, é IMPRESCINDÍVEL que as crianças tragam o uniforme 
apropriado listado acima. Caso contrário, a participação na atividade tornar-se-á inviável. 

 
 

Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei 6.586/94 e nas orientações do PROCON – Bahia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DE ENTREGA:  
____/_____/____ 
 
ASS. RESPONSÁVEL: 
 

 
NOME DO CONFERENTE: 
 
_______________________________ 
  

DATA DE ENTREGA:  
____/_____/____ 
 
ASS. RESPONSÁVEL: 
 

 
NOME DO CONFERENTE: 
 
________________________________ 
  

Atenciosamente, 

A Supervisão. 


