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INTEGRAL - LISTA DE MATERIAIS 2020 
Srs.Pais, 
O Integral é um espaço de convivências e integração para os alunos de todas as idades. Nossa proposta é criar 
oportunidades e experiências que estimulem as crianças e transformem suas tardes em grandes momentos de 
diversão e aprendizagem. 
 
Nossa rotina 
Após o período da manhã de aula, os alunos seguem uma rotina que visa, organizar os horários de lazer e de 
tarefa de casa.  
O almoço é servido a partir do 12h, e em seguida os alunos irão para o momento de descanso, com duração de 
1 hora (caso não estejam matriculados em uma aula diversificada neste horário). Esse tempo de descanso é 
fundamental para que o aprendizado seja fixado  de maneira adequada. 
Das 14h às 15h é reservado o momento de estudos e realização das tarefas de casa. Os alunos tem o apoio de 
uma professora caso apareçam dúvidas. 
O Lanche é servido das 15h às 15h30. O restante do período os alunos participam de atividades, como parque, 
esporte, música, artes, jogos e brincadeiras. Essa programação é elaborada de maneira que seja atrativa para 
que os alunos estejam envolvidos e participem com entusiasmo. 
 
Materiais 
 

 
Importante 

• Favor identificar roupas, chinelos e kit higiene com bordado ou caneta 
permanente. 

• As sextas-feiras o kit descanso será enviado para casa, para lavagem devendo 
retornar na segunda-feira da próxima semana. 

• O Brinquedo de casa é permitido na sexta-feira. Não é permitido brinquedos 
eletrônicos. É obrigatório a identificação, caso contrário o brinquedo será 
retido e devolvido para o responsável pelo aluno. 

PARCEIROS 
B&B Bordados e Uniformes escolares – Rua Pio XI, 808 – Alto da Lapa 

(11)	  3022-‐-‐-‐2729	  /3021-‐-‐-‐9524	   (11)	  95466-‐-‐-‐5047 
FEMAPEL – Papelaria e Informática – Rua Antônio Raposo, 46 – Lapa 

(11) 3832-1749 / WhatsApp 94783-2971 
 

Qtde ITEM ESPECIFICAÇÃO 
1 Kit Descanso Lençol, Fronha e travesseiro ou almofada 
1 Par de chinelos Guardar em saquinho próprio 
1 Troca de Roupa Completa Confortável e apropriada para o clima do dia (guardar em saquinho de tecido) 
1 Pacote de Lenço Umedecido Guardado na mochila 
1 Tela de Pintura 30x30cm 
1 Conjunto de pincel  Soft Touch - 4 peças 
1 Massa de Modelar 500g (Utti-Gutti ou Acrilex) 
1 Revista para recorte Globo Rural, Pais & Filhos ou Casa & Jardim 
1 Gibi Próprio para a idade 
1 Rolinho de pintura escolar Espuma, 4cm 
1 Papel Maché 100g 
1 Pacote de Pregador de Roupas 12 unidades, Madeira 
1 Tinta Fosca para Artesanato 6 Cores 
1 Papel Mágico A4, 5 folhas 
1 Massa de E.V.A. 250g 
1 Massa de Biscuit 90g 
5 CD's Velhos  
1 Novelo de lã Qualquer cor 
1 Pacote de Palito de Sorvete Com 100 unidades colorido 
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