
 
 

01 Folha de EVA glitter (sem enrolar) 
01 Folha de Eva liso (sem enrolar)  
01 Pote de massa de modelar 500gr 
01 Pote de tinta guache – 250ml 
01 Tubo de cola 90gr * 
01 Caderno de desenho grande c/ margem (capa dura) * 

01 Estojo com zíper “simples” 
01 Lápis grafite triangular (jumbo) * 

01 Caixa de lápis de cor jumbo (12 cores) * 
01 Borracha branca (macia)* 
01 Apontador para lápis jumbo* 
01 Brinquedo adequado à idade da criança: Carrinho, 
panelinhas... (evitar brinquedo eletrônico) * 

 

 
 

01 Caixa de lenço de papel (por semestre) * 

 

   01 Lenço umedecido* 
01 Trocas de roupa completa Verão/Inverno* 
01 Pente/escova e rabicó para cabelo* 
01 Calçado extra* 
01 Garrafinha para água* 
01 Colher de plástico* 
01 Kit Higiene Bucal (escova e creme dental) 

 

 AVISOS IMPORTANTES  
●    Para reaproveitar os materiais utilizados no ano anterior os mesmos devem estar em bom estado. 
● Prezar pela simplicidade dos materiais; 
● Todo material de uso pessoal deverá ser reposto pelo responsável sempre que necessário durante o ano; 

● Alunos do TUIN – Turno Inverso (Integral/Semi-integral) devem comprar as duas listas (Turno Inverso e 

da turma correspondente ao ano letivo que ele cursa) 

 
 

● DIA 03/02/2023 – Recepção dos pais para a entrega de materiais e primeiro contato com a professora 
regente do integral. Trazer somente o material que ficará no colégio. 

 
● DIA 06/02/2023 – INÍCIO DAS AULAS 

 

 ROTINA TUIN – TURNO INVERSO(INTEGRAL):  

●  Atendimento - 07h45 às 18h00 

● Almoço – 11h30 

● Soninho – 12h00 às 13h00 

● SEMI-INTEGRAL: As crianças vão para casa almoçar com a sua família e retornam no período da 

tarde. 

 

 
COLÉGIO SANTA MARIA 
Dirigido pelas Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ENSINO FUNDAMENTAL – ENSINO MÉDIO 
Rua São Paulo, 2453 – Caixa Postal, 232 – Fone/Fax: 3223-6735 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2023 TUIN – TURNO INVERSO 3 
(4 ANOS E 5 ANOS) 

HIGIENE PESSOAL (ficará na escola): 
MANTER NA 

MOCHILA/LANCHEIRA(DIARIAMENTE): 


