
Colégio Oxigênios – Respirando Conhecimento 
Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio 
Rua Carlos Zacharias, 1159 – Jardim Cristo Rei II – Santa Fé/Pr 

 

   
Centro Educacional Oxigênios Ltda - ME 

secretaria@colegioxigenios.com.br 
(44)9-9734-1615 

MATERNAL – EDUCAÇÃO INFANTIL 

MATERIAL QUE DEVERÁ PERMANECER COM O ALUNO OU EM SALA 
QTD DESCRIÇÃO 

01 Caderno grande - 100 folhas 
01 Tubo de cola branca  
01 Tesoura sem ponta 
01 Caixa de lápis de cor 
01 Lápis gigante triangular 
01 Pincel Nº 06* 
01 Brinquedo pedagógico – Tipo: Encaixe 
01 Camisetão para pintura OU avental  (vestiremos por cima do uniforme). 
02 Caixas de massa de modelar com 12 cores (SOFT)* 
01 Caneca para tomar água (colocar o nome com canetinha) 

MATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA 
02 Papéis crepom 

MATERIAL DE USO PESSOAL – TRAZER TODOS OS DIAS 

01 Lancheira com copo e garrafa inquebrável 
01 Toalha de mão pequena 
01 Troca de roupa (para qualquer eventualidade) - uniforme 
01 Pacote de lenço umedecido 
- Fraldas – mandar de 2 à 3 por dia – Neste período inicia-se a retirada da 

fralda com ajuda da família. 
01 Escova de dente infantil 
01 Creme dental  

Obs.: 1- Caso necessário, poderá haver novas solicitações de 
materiais no decorrer do ano. 

2- O papel sulfite foi retirado da lista neste ano, pois em 2020 
este material foi pouco utilizado e ainda tem em estoque. 

  
 

IMPORTANTE:  

*O uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula. Não será permitida a entrada do aluno 

que não esteja com o uniforme completo, por favor, não insista, esta é uma norma da escola. 

*Favor etiquetar todo material e coloque o nome do aluno na etiqueta do uniforme de 

canetinha. 

*O aluno não poderá trazer lanches como: refrigerantes ou chips. 

*A Lancheira com copo e garrafa inquebrável é uma sugestão da escola, pois o aluno terá que 

trazer seu lanche todos os dias. O modo como o aluno trará seu lanche à escola fica a critério 

dos pais, desde que, não traga materiais de vidro. 
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