
 

 

 

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.” 

(Jean Piaget) 

 

 

Lista de Material - 2021   

Contraturno  

  

 

Lista de material para os alunos 

que já frequentavam o 

contraturno no ano de 2020: 

1 creme dental 

1 escova de dente com proteção 

 

 

1 conjunto de roupas extras para trocas 

(uniforme) 

1 travesseiro com capa 

1 manta leve 

 

 

Lista de material para novos 

alunos: 

1 pote de tinta guache – 250ml  

1 pacote de papel A4 colorido com cores 

fortes (80g/m2) 

100 folhas de papel A4 branca (75g/ m2)  

3 caixas de massinha de modelar – 12 cores  

1 pacote de prato de papelão (médio) 

1 tubo de cola branca - 110g 

1 caderno pequeno (capa dura) – 48 folhas 

1 folha de EVA  

  

 

1 pasta com elástico – 18mm 

1 brinquedo (pode ser usado, em bom estado) 

1 camiseta grande (usada) para atividades de 

artes 

1 creme dental 

1 escova de dente com proteção 

1 conjunto de roupas extras para trocas 

(uniforme) 

1 travesseiro com capa 

1 manta leve 

 

       ORIENTAÇÕES: 

✓ Durante o ano: serão solicitados ingredientes para aula de culinária. 

 

✓ AGENDA: Para 2021 temos a novidade do aplicativo para agenda, que é de uso obrigatório. É 

muito importante que os responsáveis verifiquem os comunicados com frequência e deem um 

retorno de ciência à professora. 

 

✓ Favor ler as diretrizes e normas para o ano 2021 no aplicativo da agenda. 

 

✓ UNIFORME: os uniformes do colégio, assim como todos os pertences pessoais devem ser 

identificados com o nome completo da criança em local visível (escrito com caneta permanente 

ou específica para tecido). 

 



✓ No dia 01/02/2021 haverá somente entrega de materiais e reunião com as professoras às 7h30min      

para matutino e às 13h15min para vespertino, no espaço do contraturno. 

 

 

 

✓ INÍCIO DAS AULAS: 02/02/2021 

 

    -ATENÇÃO: Solicitamos aos pais que respeitem os horários de chegada e saída. Saídas antecipadas 

      deverão dirigir-se e aguardar na recepção para que um colaborador do Colégio busque a criança em 

     sala.  

 

“Hoje, é necessário unir esforços para alcançar uma aliança educacional ampla a fim de formar  

  pessoas maduras, capazes de reconstruir o tecido relacional e criar uma humanidade mais 

fraterna”. (Papa Francisco) 

 

Que 2021 seja repleto de bênçãos e de oportunidades para todos! 

Paz e bem! 

 

 

 

 
 


