
Colégio Integrado de Guarulhos 
 

INTEGRAL 
MATERNAL III   ao  1º ANO 

 

01 caderno de desenho (sem seda) capa dura, 48 folhas;  

01 jogo pedagógico próprio para a idade; exclusivo para o 
Integral 
05 gibis (TURMA DA MÔNICA);  
05 revistas para recorte; 
01 potes de massa de modelar (sugestão: UTI GUTI); 
02 potes de tinta guache (com bico dosador) 

  01 kit de cola colorida (sugestão acrilex)  
  kit de pintura a dedo (sugestão acrilex)  
  01 pincel nº12  
  01 caixa organizadora grande amarela,preta,             Modelo                                                            
  branca ou cinza       
 
 

Kit para descanso: (colocar nome) 

01 lençol 
01 travesseiro                                                          
01 vira lençol 

 

Esse kit voltará pra casa semalmente para higienização 

 

 

kit higiene que ficará na caixa organizdora do(a) aluno(a) 
 

01 escova de dentes;                                                             
01 creme dental;                                                                    
01 toalha de rosto; 
01 sabonete com  saboneteira;  
01 caixa de lenços umedecidos;  
01 pente/escova para os cabelos; 

 
IMPORTANTE:  A professora irá comunicar via agenda a necessidade de fazer a reposição 
sempre que necessário. 

 
 

 

O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA DO INTEGRAL 

 
 
                                                        

SOMENTE PARA ALUNOS DO INFANTIL 



Colégio Integrado de Guarulhos 
 

INTEGRAL 
2º AO 5º ANO 

 
01 caderno universitário, espiral – estampa livre (1 matéria)  
 01 caderno de desenho (sem seda) capa dura, 48 folhas 

 01 pincel nº12; 

 05 gibis (TURMA DA MÔNICA) 
 05 revistas para recorte 
 01 caixa organizadora nas cores amarela,preto,branca        Modelo  
 ou cinza                     
 

 

kit higiene (ficará na caixa organizadora do(a) aluno(a) 
01 escova de dentes 
01 creme dental 
01 toalha de rosto 
01 sabonete com  saboneteira 

  01 desodorante  
  01 caixa de lenços umedecidos  
  01 pente/escova para os cabelos; 

 

 
IMPORTANTE: A professora irá comunicar ia agenda a necessidade de se fazer a reposição 
sempre que necessário. 

 
 
 
 
 

 
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA DO INTEGRAL 
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