
 

 

 

 

 

 Material Individual  
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)              

 

Material e Quantidade Utilização Objetivo Período 
01 Copo (com nome gravado). Uso Diário Usar para necessidade 

de consumo 
Em todos os dias 

letivos 

01 Xampu e/ou 01 Condicionador e/ou 
creme para pentear. 

Higiene Pessoal 
 

Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

01 Sabonete Líquido. 
 

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

01 Escova dental com capa e 01 Creme 
dental. 

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

01 Caixa Organizadora plástica medindo 
0,25 X 0,36 cm 

Para guardar os 
itens de uso 

pessoal 

Organizador dos itens Em todos os dias 
letivos. 

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

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo  

Em todos os dias 
letivos. 

01 Colônia e/ou 01 Hidratante corporal 
(apenas para as crianças que fazem uso). 

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

01 Repelente contra insetos. 
 

Cuidado com a 
saúde 

Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

01 Pente ou escova de cabelo. Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

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

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

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

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

01 Caixa de lenço de papel Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

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

Higiene Pessoal Usar para a necessidade 
de consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Turno Complementar 



 Material individual enviado diariamente na mochila:  
  (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)     

 

 

 

 Material Individual de Arte e Complementar - utilizado 

nas oficinas de artes, de jogos e de literatura: 
  (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)     

 

Material e Quantidade Utilização Objetivo Período 
01 Toalha de banho. 
 

Higiene Pessoal Usar para o banho Em todos os dias 
letivos. 

01 Lençol e travesseiro com fronha – 
Infantil. 

Infantil para a 
hora do soninho 

Usar para a 
necessidade de 

consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

Sacos plásticos (identificados para roupa 
suja e molhada). 

Higiene Usar para a 
necessidade de 

consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

1 par de chinelos confortáveis. 
 

Momento de 
lazer 

Usar para a 
locomoção  

Em todos os dias 
letivos. 

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

Vestimenta Usar para a 
necessidade de 

consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

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

Higiene Pessoal Usar para a 
necessidade de 

consumo 

Em todos os dias 
letivos. 

Material e Quantidade Utilização Componente 

curricular 
Período 

01 folha de papel micro ondulado 
decorado 
 

Utilizados em 
atividades 
artísticas  

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

Folhas de papel de ofício coloridas sendo: 
20 azuis 
20 vermelhas 
20 rosas 
20 verdes 
20 laranjas 
20 amarelas 
20 pretas 
20 marrons 
20 roxas 
 

Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes 10 folhas de cada cor 
para o 1º semestre e 

10 folhas de cada para 
o 2º semestre 

01 folha de papel carmem Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 peça de papel crepom Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 



 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

1. Todo o material de classe e de higiene pessoal/oral e lanche, o DVD e o livro deverão vir identificados e separados 

do material de Artes, que consta nesta mesma lista. 

2. Ao fazer a entrega do material a instituição, solicitamos identificar como material do Turno Complementar 

3. Verificar validade dos produtos, sobretudo de higiene. 

4. Os estudantes do ensino fundamental I devem manter diariamente em suas mochilas, a caixa de lápis de cor e a 

caixa de hidrocor solicitadas no turno da manhã, pois serão utilizadas nas atividades do turno complementar. 

5. Durante o ano letivo de 2020 poderão ser solicitados outros materiais específicos, a fim de atender aos projetos 

de pesquisa ou eventos culturais, comunicados previamente.  

6. A família poderá entregar o material à equipe escolar com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência do início dos 

dois semestres escolares, que estão programados para os dias: 03 de fevereiro e 07 de julho, referentes aos 

primeiro e segundo semestres, respectivamente.  

 
“Considera-se material escolar, todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático-

pedagógico e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do 
educando durante a aprendizagem”. 

 
Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei 6.586/94  

e nas orientações do PROCON – Bahia. 
 
 

Atenciosamente,  
A Supervisão 

01 peça de papel duplex Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 caixa de lápis de cor (para estudantes 
da educação infantil) 

Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 conjunto de hidrocor (para estudantes 
da educação infantil) 

Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 caixa de cola colorida  Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

03 rolos de durex colorido Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 tubo de cola de 110g Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 folha de EVA Utilizados em 
atividades 
artísticas 

Oficina de Artes Em todos os dias 
letivos. 

01 DVD de filme ou desenho Momento de 
lazer 

Lazer Em todos os dias 
letivos. 

01 livro de literatura adequado à idade 
da criança (livre escolha) 

Momento de 
literatura 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 


