
LISTA DE MATERIAIS – 2022
CT Integral – Educação Infantil- Níveis III, IV eV

IMPORTANTE: Pedimos, por gentileza, que o material coletivo seja entregue no período de 03 a 07 de
fevereiro, no Miniauditório do CT (em sacola específica, identificada: Turno integral e nome da criança) e o
individual no  primeiro dia de aula em sala.

Materiais de uso coletivo
■ 01 pote de tinta têmpera 250ml - cor: Verde claro;
■ 01 pote de massa de modelar 500g - sugestão: marca Soft; cor: amarelo ou azul;
■ 30 folhas de ofício A3 (branca);

■ 01 folha de EVA grande com brilho;

■ 01  papel crepom ( azul, vermelho ou verde);

■ 01 coador médio;

■ 01 funil médio;

■ 01  pote de tinta para tecido 37ml (qualquer cor);
■ 01 caneta para tecido (qualquer cor);
■ 01 kit de brinquedos para areia;
■ 01 livro infantil (pode ser usado, em bom estado).

Materiais de uso individual – identificar com o nome da criança

■ 1 caneca plástica;
■ 1 toalha de boca;
■ 1 escova dental pequena com capinha;
■ 1 toalha de banho pequena
■ 1 creme dental;
■ 1 estojo de higiene bucal (para guardar itens de escovação).
■ 1 toalhinha para o lanche, na lancheira ;
■ Caixa organizadora transparente - Capacidade: 8,6L (Medidas: 400x270x133mm)
■ 1 travesseiro;
■ 1 fronha;
■ 1 lençol para cama, tamanho: 1450mm x 590mm x 120mm;
■ 1 sobre lençol (de verão - ao mudar a estação, faremos a solicitação da manta/coberta);
■ 1 pano de prato (Com bainha, sem estampa e branco) ;
■ 1 tela para pintura – tamanho 30 x 40cm.

OBS.: A fronha, o lençol e o sobre lençol e itens de escovação voltam para casa toda sexta-feira, para
higienização. Devem retornar para o CT na segunda-feira, dentro da sacola do Turno Integral.

Materiais alternativos para experimentação das crianças (trazer caso tenha em casa - e podem ser trazidos
ao longo do ano)

- Canos de pvc, cone de papelão, carretéis, bandejas de isopor;
- Tecidos, cordões, fitas coloridas;
- Pedras, penas, conchas de praia, pinhas;
- Argolas, cds, rolhas;
- Vidros de conserva e/ou garrafas de vidro.



Para contemplar as diversas atividades relacionadas ao Turno Integral durante o ano de 2022, serão

cobrados valores referentes a cópias, culinária, lembranças referentes às datas comemorativas e demais

materiais e propostas referentes às oficinas. Sendo assim distribuídos:

● R$ 40,00 - dia 10/05/2022– (será incluso no boleto da mensalidade);
● R$ 40,00 - dia 10/09/2022 – (será incluso no boleto da mensalidade).

INÍCIO DAS ATIVIDADES  PARA ESTUDANTES QUE JÁ FREQUENTAM O CT:  21/02/2022

INÍCIO DAS ATIVIDADES  PARA ESTUDANTES NOVOS: CONFORME AGENDAMENTO.

UNIFORMES: Informações sobre os uniformes estão disponíveis no link:

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

