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LISTA DE MATERIAIS ANO 2022 -  INTEGRAL  
 

 Prezados Pais, 
 

  A lista de material é constituída, única e exclusivamente de itens indispensáveis a serem utilizados pelo(a) seu (sua) 
filho(a) no decorrer do ano letivo. Para melhor organização da rotina diária dos(as) alunos(as) do Integral CIC, todo o 
material deverá vir identificado e ser entregue na Coordenação do Integral nos mesmos dias da escolaridade. A escola 
somente se responsabilizará pelo material devidamente identificado. O material de uso pessoal(sabonete líquido, 
condicionador e repelente) ficará guardado na escola, sendo solicitado sua reposição quando necessário.  
 

MATERIAL DE USO PESSOAL E INDIVIDUAL  
 

 Garrafinha (squeeze) 
 Escova ou pente para cabelo 
 Pasta e escova de dente (com proteção) em uma nécessaire 
 Rolo de sacos plásticos grande para guardar a toalha de banho e roupas usadas 
 Sabonete líquido 
 Shampoo e condicionador 
 Toalha de banho com o nome  
 Repelente (Spray) 
 Desodorante para alunos do 4º e 5º ano 
 3  máscaras com nomes registrados em uma nécessaire, além de álcool em gel, mesmo que se 

tenha disponibilizado em todos os espaços da escola; 
 

 OBS.: A toalha de banho, pasta e escova de dente (com proteção) retornarão todos os dias para    
           Casa. 

 
MATERIAL ESCOLAR 

 
 01 Pacote de papel chameguinho branco; 
 01 pacote de color 7 cards 
 01 tubo de cola branco 90g ou cola bastão 
 01 Pasta plástica polionda, tipo envelope com elástico (tamanho Ofício); 
 01 jogo educativo de acordo com a faixa etária 
 01 jogo de palavras cruzadas – níveis fácil e médio – tipo picolé (2° ao 5° ano) 
 01 revista para pesquisas (qualquer revista de acordo com a faixa etária, que o aluno possa  

      manusear - 2° ao 5° ano ) 
 1 pincel batedor  n° 6 
 1 pincel  284 chato nº 6  
 1 pincel (trincha) 1 1/2 
 01 pote de guache (azul, vermelho, preto, branco ou amarelo) 
 02 potes de massinha de modelar (Maternal ao Infantil II) 
 01 caixa de giz de cera (Maternal ao Infantil I) 
 1 cartela de tinta aquarela em pastilha 12 cores 
 01 gibi da faixa etária (2° ano ao 5° ano) 

 
AVISOS IMPORTANTES: 

 A entrada e a colação dos alunos será das 7h30 às 8h (Por favor, evitar atrasos para que o aluno 
possa participar de todas as atividades na íntegra). 
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 Todos os itens acima deverão constar o nome do aluno. 
 Todo o material escolar, inclusive a mochila, deverá estar etiquetado com o nome do aluno, 

professora e turma do turno regular (escolaridade). 
 O material de uso pessoal deverá ser enviado em uma nécessaire. 
 Caso seja necessário o material para atividades de artes ou culinária será solicitado de acordo com 

o desenvolvimento dos Projetos (trabalhos). 
 Autorização do responsável para retirar o aluno do integral deve estar escrito na agenda do aluno. 

Lembramos que o ingresso no Integral acompanha o contrato escolar. 
 O aluno não poderá compensar faltas nem trocar seus dias selecionados. 
 Os exercícios de casa de 6ª feira, as pesquisas e cartazes deverão ser realizados com a família no 

final da semana. 
 Os exercícios enviados para casa tem como finalidade o reforço do conteúdo e deve retornar no dia 

seguinte, feito ou não. 
 Nas segundas-feiras não será realizado o estudo dirigido no integral, trabalharemos atividades 

diversificadas (exceto na semana de provas do EF) 
 O aluno deverá frequentar o integral uniformizado e trazer uma troca de roupa(uniforme). 
 Caso o aluno precise tomar algum medicamento, este deverá vir de casa, acompanhado pela 

receita médica, com horário e dosagem especificados. 
 Bilhetes e circulares serão enviados  pelas plataformas digitais e/ou  e-mail  da Instituição. 
 O cardápio é mensal, se necessário fazer alguma mudança, por motivos particulares, deverá ser 

solicitada com antecedência para que a nutricionista possa alterar. 
 Lanches:  Lanche da tarde será fornecido pelo colégio.  

                   

 
  

 
  

 


