
 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA - BERÇÁRIO I (06 m  a  1 ano) 

ENVIAR DIARIAMENTE  PARA MEIO PERÍODO 

• 01 Mochila de rodinhas e puxador com nome. 
KIT HIGIENE- MANTER NA MOCHILA DA CRIANÇA E COLOCAR NOME. 

• 04 fraldas em um saco plástico 

• 01 cx Lenço umedecido* 

• 01 cx lenço papel*                                                       * Quando acabar pediremos reposição 

• 01 pomada de assadura* 

• 01 troca de camiseta do uniforme 

• 01 troca de calça, bermuda ou shorts do uniforme 

•  01 par de meias 

• 01 saco descartável (de lixo de pia) para colocar roupas sujas*. 

• Uso obrigatório do uniforme 
KIT ESCOVAÇÃO: Bolsinha com escova dental com capinha e uma toalhinha de mão, para quem fizer parte do 
programa odontológico ou integrais, que tenham dentinhos e que almocem no Colégio (HIGIENIZAR DIARIAMENTE) 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

• 01 copo plástico com tampa  

• 01 mamadeira com nome, já com a medida do leite e mistura em pó dentro.  

• 01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
BOLSINHA DE HIGIENE. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 nécessaire  

• 01 escova de cabelo ou pente  Todos os itens deverão permanecer na Mochila do aluno 

• 01 sabonete  infantil  na saboneteira                                             

• 01 chupeta com nome e prendedor  com correntinha   

• 01 porta chupeta com nome 

• 01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições 
PARA PERMANECER NA ESCOLA EM SALA 

• 01 brinquedo pedagógico (encaixe colorido com peças grandes) de acordo com a idade.  

• 01 livro de história de plástico ou tecido (para manuseio, novo)  

• 01 brinquedo de borracha para bebê (novo)  
ALUNOS INTEGRAIS 

• DEVERÃO DOBRAR A LISTA ACIMA : DE KIT HIGIENE  , MAMADEIRA E LANCHE. 

• O leite da semana e  uma lata da mistura em pó da semana. 

• Um edredom com nome(para permanecer na escola durante o ano escolar) 
 
KIT BANHO (BANHOS POR ADESÃO DURANTE A MATRÍCULA) 

• 01 toalha de banho com nome gravado/ Enviar as segundas e quartas, devolveremos as terças e sextas, 

• Itens que ficarão guardados na escola para uso e pedidos novamente quando necessário: 01 Xampu, 01 
condicionador, 01 sabonete dentro de uma saboneteira, um pente ou escova de cabelo. 
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ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
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PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   NIVEL  I ( um aninho) 
 

ENVIAR DIARIAMENTE  PARA MEIO PERÍODO 

• 01 MOCHILA DE RODINHAS COM PUXADOR E NOME. 
KIT HIGIENE- MANTER NA MOCHILA DA CRIANÇA E COLOCAR NOME. 

• 03 fraldas em um saco plástico 

• 01cx Lenço umedecido* 

• 01 cx lenço papel*                                                * Quando acabar pediremos reposição 

• 01 pomada de assadura* 

•  01 troca de camiseta do uniforme 

• 01 troca de calça, bermuda ou shorts do uniforme 

• 01 par de meias 

• 01 saco descartável (de lixo de pia) para colocar roupas sujas*. 
KIT ESCOVAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• Bolsinha com escova dental com capinha, pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para quem fizer 
parte do programa odontológico ou período integralque almocem no Colégio.  

KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

• 01 copo plástico com tampa  

• 01 mamadeira com nome, já com a medida do leite e mistura em pó dentro.  

• 01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 
BOLSINHA DE HIGIENE. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 Nécessaire  

• 01 Escova de cabelo ou pente  Todos os itens deverão permanecer na Mochila do aluno 

• 01 Sabonete  infantil  na saboneteira                                             

• 01 chupeta com nome e prendedor  com correntinha   

• 01 porta chupeta com nome 

• 01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições 
 
PARA PERMANECER NA ESCOLA EM SALA 

• 01 Brinquedo pedagógico (encaixe colorido com peças grandes) de acordo com a idade.  

• 01  Livro de história de plástico ou tecido (para manuseio, novo)  
 

ALUNOS INTEGRAIS 

• DEVERÃO DOBRAR A LISTA ACIMA : DE KIT HIGIENE  , MAMADEIRA E LANCHE. 

• O leite da semana e  uma lata da mistura em pó da semana. 

• Um edredom com nome(para permanecer na escola durante o ano escolar) 
KIT BANHO (BANHOS POR ADESÃO DURANTE A MATRÍCULA) 

• 01 toalha de banho com nome gravado/ Enviar as segundas e quartas, devolveremos as terças e sextas, 
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PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

Continuação Nivel I . 

• Itens que ficarão guardados na escola para uso e pedidos novamente quando necessário: 01 Xampu, 01 
condicionador, 01 sabonete dentro de uma saboneteira, um pente ou escova de cabelo. 

 
PEDAGÓGICO 

 

PARA PERMANECER NA ESCOLA (USO INDIVIDUAL) 

• 01 avental para pintura com nome gravado bem visível 

• 01 pasta polionda A3 c/ alça azul 5cmc largura (guardar trabalhinhos) com nome gravado bem visível  na 
frente 

PARA PERMANECER NA ESCOLA (USO COLETIVO) 

• 04folhas de cartolinas dupla face (vermelho/verde/amarelo/preto) 

• 03 folhas de EVA (vermelho/verde bandeira/preto) 

• 04 folhas de papel crepom (branco/verde bandeira/amarelo/Preto) 

• 01 cx de giz de cera triangular jumbo com 6 

• 01 cola branca 40gr 

• 01 resma  de A3 
01 rolinho de espuma para pintura 

• 01 rolo de durex largo 

• 01 pacote bexigas grossas,azul 

• 01 baldinho com pazinhas,  para brincar na areia 

• 01pacote de palito de sorvete  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado, segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 

sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
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-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
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PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA - NIVEL II( 2 anos ) 

ENVIAR DIARIAMENTE  PARA MEIO PERÍODO 

• 01 MOCHILA DE RODINHAS COM PUXADOR E NOME. 
 

KIT HIGIENE- MANTER NA BOLSA DA CRIANÇA E COLOCAR NOME. 

• 03 fraldas em um saco plástico 

• 01 cx Lenço umedecido* 

• 01 cx lenço papel*                                                  * Quando acabar pediremos reposição 

• 01 pomada de assadura* 

• 01 troca de camiseta do uniforme 

• 01 troca de calça, bermuda ou shorts do uniforme 

• 01 par de meias 

• 01 saco descartável (de lixo de pia) para colocar roupas sujas*. 
KIT ESCOVAÇÃO: FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE. 

• Bolsinha com escova dental com capinha, pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para quem fizer 
parte do programa odontológico ou período integralque almocem no Colégio.  

KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

• 01 copo plástico com tampa  

• 01 mamadeira com nome, já com a medida do leite e mistura em pó dentro.  

• 01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
BOLSINHA DE HIGIENE. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 Nécessaire  

• 01 Escova de cabelo ou pente  Todos os itens deverão permanecer na Mochila do aluno 

• 01 Sabonete  infantil  na saboneteira                                             

• 01 chupeta com nome e prendedor  com correntinha e 01 porta chupeta com nome 

• 01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições 
PARA PERMANECER NA ESCOLA EM SALA 

• 01 Brinquedo pedagógico (encaixe colorido com peças grandes ou formas geométricas) de acordo com a 
idade.  

ALUNOS INTEGRAIS 
DEVERÃO DOBRAR A LISTA ACIMA : DE KIT HIGIENE  , MAMADEIRA E LANCHE. 

• O leite da semana e  uma lata da mistura em pó da semana. 

• Um edredom com nome(para permanecer na escola durante o ano escolar) 
KIT BANHO (BANHOS SOMENTE POR ADESÃO DURANTE A MATRÍCULA) 

• 01 toalha de banho com nome gravado/ Enviar as segundas e quartas, devolveremos as terças e sextas. 

• Itens que ficarão guardados na escola para uso e pedidos novamente quando necessário: 01 Xampu, 01 
condicionador, 01 sabonete dentro de uma saboneteira, um pente ou escova de cabelo. 

 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
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PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

Continuação II 
PEDAGÓGICO 

PARA PERMANECER NA ESCOLA (USO INDIVIDUAL) 

• 01 avental para pintura, com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta polionda A3 c/ alça amarela  2cm largura (guardar trabalhinhos)com nome completo  visível 
gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 amarela (ciranda) com nome completo visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 verde,  para tarefa,com elástico (tarefas)com nome completo  visível 
gravado. 

PARA PERMANECER NA ESCOLA (USO COLETIVO) 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 

• 01 cxde lápis de cor triangular jumbo com 06 

• 01 cola brancas grandes 

• 01 rolo de fita crepe largo 

• 01 resma de sulfite A4 

• 01 pacote de palito de sorvete 
 

UNIFORME ESCOLAR: O uso do uniforme com nome gravado, segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 
sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 
proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
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PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA -   NIVEL  III( 3 anos ) 
 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

• 01 copo plástico com tampa  

• 01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
KIT HIGIENE. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

Todos os itens deverão permanecer na Mochila do aluno 

• 01 nécessairepara colocar itens abaixo 

• 01 caixinha de lenço de papel(resfriado) 

• 01 escova de cabelo ou pente   

• 01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições 
KIT ESCOVAÇÃO: FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• Bolsinha com escova dental com capinha, pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para quem fizer 
parte do programa odontológico ou período integralque almocem no Colégio.  

PARA PERMANECER NA ESCOLA EM SALA 

• 01 Brinquedo pedagógico (encaixe colorido com peças grandes ou formas geométricas) de acordo com a 
idade.  

ALUNOS INTEGRAIS 

• Enviar lanche para dois períodos. 

• Uma troca de roupa para eventual necessidade, guardadas em um saco plástico no fundo da mochila(colocar 
nome) 

• Um edredom com nome(para o soninho, permanecendona escola durante o ano escolar(colocar nome) 
 

 PEDAGÓGICO 

• 01 MOCHILA DE RODINHAS COM PUXADOR E NOME. 

• 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do aluno, etiquetada  com nome) 
 

PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 

• 01 avental para aula de pintura,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *estojo grande para guardar pertences,com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta poliondaA3 c/ alça azullombo 4cmc (guardar trabalhinhos), com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 vermelha,com elástico (tarefas),com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 amarela, com elástico (ciranda literária), com nome  visível gravado. 

• 01 *tesoura sem ponta,com nome completo  visível gravado. 

• 01*lápis preto triangular nº 2, com nome completo  visível gravado. 

• 01 apontador para lápis jumbo,com nome completo  visível gravado. 

• 01 borracha grande branca macia,com nome completo  visível gravado 
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PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 
Continuação NIVEIL III 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO, POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

• 03 potes  150grs de massa modelar atóxica (escolher cores) 

• 02 colas brancas  grandes(aula de arte) 

• 01 cx de lápis de cor triangular jumbo 6 cores 

• 01 RESMA de sulfite  A4 

• 01 rolo de fita crepe largo 

• 01 pacote de palito de picolé 

• 01 rolinho de barbante branco 

• SUCATA      02 revistas usadas, sem cenas impróprias e 01 gibi novo ou em bom estado 

 
UNIFORME ESCOLAR: O uso do uniforme com nome  gravado, segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 
sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
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Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA  -  NIVEL  IV( 4 anos ) 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

• 01 copo plástico com tampa  

• 01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 
KIT HIGIENE. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

Todos os itens deverão permanecer na Mochila do aluno 

• 01 nécessaire para colocar itens abaixo 

• 01 caixinha de lenço de papel(resfriado) 

• 01 escova de cabelo ou pente   

• 01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições 
 KIT ESCOVAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• Bolsinha com escova dental com capinha, pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para quem fizer 
parte do programa odontológico ou período integralque almocem no Colégio.  

 
ALUNOS INTEGRAIS  

• Enviar lanche para dois períodos. 

• Uma troca de roupa para eventual necessidade, guardadas em um saco plástico no fundo da mochila.(com 
nome) 

 PEDAGÓGICO 

• 01 Mochila de rodinhas com puxador e  nome. 

• 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome) 
PARA PERMANECER NA SALA DE AULA – USO INDIVIDUAL- COLOCAR NOME EM TODOS OS ITENS 

• 01 avental para aula de pintura,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *estojo grande para guardar pertences,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *apontador com lixeira de acordo com o lápis,com nome completo  visível gravado. 

• 02 *lápis preto triangular nº 2,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *cx de lápis de cor triangular jumbo 12 cores,com nome completo  visível gravado. 

• 01 * borracha grande e macia,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *tesoura sem ponta,com nome completo  visível gravado. 

• 01 caderno de desenho Sem folha de seda 98fls grande,com nome completo  visível gravado. 

• 01 caderno pedagógico de pauta verde grande  48 fls,com nome completo  visível gravado. 

• 01 caderno quadriculado de 1x1cm grande 48 fls,com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta poliondaA4c/ alça azul lombo 4cm(guardar trabalhinhos),com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 vermelha,com elástico (tarefas),com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 amarela, com elástico (ciranda literária)com nome completo  visível gravado. 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

Continuação IV 
PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 

ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 
ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 

 

• 03 potes  150grs de massa modelar atóxica (escolher cores) 

• 02 colas brancas 40grs 

• 100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 

• 01 pacote de palito de picolé 

• 01 rolinho para pintura artística 

• 01 RESMA de sulfite A4  

• 01 rolo de fita crepe larga 
 
SUCATA     01 revista usada, sem cenas impróprias 
 

UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado, segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 

sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   NIVEL  V( 5 anos ) 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

• 01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

• 01 copo plástico com tampa ou 01 garrafa (squeeze) para água, com nome completo  visível gravado 

• 01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 
KIT HIGIENE. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  

Todos os itens permanecerão na Mochila do aluno 

• 01 nécessaire para colocar itens abaixo 

• 01 caixinha de lenço de papel(resfriado) 

• 01 escova de cabelo ou pente   

• 01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições 
 
 KIT ESCOVAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE. 

• Bolsinha com escova dental com capinha, pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para quem fizer 
parte do programa odontológico ou período integralque almocem no Colégio.  

 
ALUNOS INTEGRAIS  

• Enviar lanche para dois períodos. 

• Uma troca de roupa para eventual necessidade, guardadas em um saco plástico no fundo da mochila( nome) 
 

 PEDAGÓGICO 

• 01 Mochila de rodinhas e puxador com nome. 

• 01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome) 
 

PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 

• 01 avental para aula de pintura,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *estojo grande para guardar pertences,com nome completo  visível gravado. 

•  01 *apontador com lixeira, com nome completo  visível gravado. 

• 03 *lápis pretos triangular nº 2,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *cx de lápis de cor triangular 12 cores,com nome completo  visível gravado. 

• 02 * borracha grande e macia,com nome completo  visível gravado. 

• 01 *tesoura sem ponta,com nome completo  visível gravado. 

• 01 caderno de desenho Sem folha de seda 96fls grande,com nome completo  visível gravado. 

• 01 caderno com pauta simples,capa dura amarelo, brochurinha 48fls,com nome completo  visível gravado. 

• 01 caderno de pauta verde, capa dura grande  (40 folhas – 190m x 248m),com nome completo  visível 
gravado. 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

Continuação Nivel V 

• 01 caderno quadriculado, capa dura grande (1x1 cm), com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta poliondaA4 c/ alça azul lombo 4cm(guardar trabalhinhos) , com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 vermelha,com elástico (tarefas),com nome completo  visível gravado. 

• 01 pasta aba elástica ofício A4 amarela, com elástico (ciranda literária),com nome completo  visível gravado. 

• 01 pacote de canetinhahidrocor com 12 cores 
 
 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

• 02 cola branca 40grs 

• 100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 

• 04 folhas de EVA  (LARANJA E MARROM) 

• 01 RESMA de sulfite A4  
 
  SUCATA: 01 revista usada, sem cenas impróprias 

 
UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado, segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 
sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
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                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  
-01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

-01 copo plástico com tampa ou 01 garrafa (squeeze) para água, com nome completo  visível gravado 

-01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 -01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições ou lanches 
 
 KIT ESCOVAÇÃO: Bolsinha com escova dental com capinha,pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para 
quem fizer parte do programa odontológico ou integrais,que almocem no Colégio (COLOCAR NOME E 
HIGIENIZAR DIARIAMENTE) 

 
ALUNOS INTEGRAIS  

-Enviar lanche para dois períodos. 
-Uma troca de roupa para eventual necessidade, guardadas em um saco plástico no fundo da mochila(colocar nome) 

 
 PEDAGÓGICO 
-01 Mochila de rodinhas e puxador com nome. 

 
PARA PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO - USO INDIVIDUAL 

• 01 estojo grande para guardar pertences,com nome completo  visível gravado. 

• 01 apontador com lixeira, com nome completo  visível gravado. 

• 03  lápis pretos sem borracha na ponta nº 2, com nome completo  visível gravado. 

• 01 régua normal de 30cms, com nome completo  visível gravado. 

• 01 cx de lápis de cor - 12 cores, com nome completo  visível gravado. 

• 02 borrachas grandes e macias, com nome completo  visível gravado. 

• 01 tesoura sem ponta, com nome completo  visível gravado. 

• 01 cx de giz de cera -12 cores,com nome completo  visível gravado. 

• 01 cola bastão ,com nome completo  visível gravado. 

• 01 pacote de canetinhahidrocor com 12 cores,com nome completo  visível gravado. 
 

 
 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 
Continuação 1º ANO 

 
PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 

 
04 cadernos brochura grande capa dura -96 fls  (1 de cada cor: azul-verde –amarelo - vermelho), com nome 
completo  visível gravado. 
01 caderno de caligrafia grande capa dura (não pode ser de pauta verde ou azul), com nome completo  visível 
gravado. 
01 caderno de desenho sem seda -96fls(grande,para pesquisas), com nome completo  visível gravado. 
01 caderno quadriculado grande capa dura 1cmx1cm- 50fls(grande-capa dura), com nome completo  visível 
gravado. 
01 cx pequena de material dourado uso individual (de madeira), com nome completo  visível gravado. 
01 pasta polionda com elástico amarela(para ciranda literária), com nome completo  visível gravado. 
 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

01 cola branca grande 
01 cola bastão grande 
100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 
01  Resma de sulfite A4  
 
SUCATA 
02 revistas usadas, sem cenas impróprias 
02 gibis em bom estado, sem cenas impróprias 
01 pote branco de sorvete com tampa (vazio e limpo) 
UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado, segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 

sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  
-01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

-01 copo plástico com tampa ou 01 garrafa (squeeze) para água, com nome completo  visível gravado 

-01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 -01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições ou lanches 
 
 KIT ESCOVAÇÃO: Bolsinha com escova dental com capinha, pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para 
quem fizer parte do programa odontológico ou integrais, que almocem no Colégio (COLOCAR NOME E 
HIGIENIZAR DIARIAMENTE) 

 
ALUNOS INTEGRAIS  

-Enviar lanche para dois períodos. 
-Uma troca de roupa para eventual necessidade, guardadas em um saco plástico no fundo da mochila(colocar nome) 

 
 PEDAGÓGICO 
-01 Mochila de rodinhas e puxador com nome. 

 
PARA PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO - USO INDIVIDUAL 
01 estojo grande para guardar pertences, com nome completo  visível gravado. 
01 apontador com lixeira, com nome completo  visível gravado. 
03  lápis pretos sem borracha na ponta nº 2, com nome completo  visível gravado. 
01 régua normal de 30 cm, com nome completo  visível gravado. 
01 cx de lápis de cor - 12 cores, com nome completo  visível gravado. 
02  borrachas grandes e macias, com nome completo  visível gravado. 
01 tesoura sem ponta, com nome completo  visível gravado. 
01 pacote de canetinhahidrocor com 12 cores, com nome completo  visível gravado. 
01 cx de giz de cera -12 cores,com nome completo  visível gravado. 
01 cola bastão ,com nome completo  visível gravado. 
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                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 
Continuação 2º ANO 

PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 
05 cadernos  universitários capa dura costurado -96 fls(azul,vermelho,verde, amarelo,amarelo) , com nome 
completo  visível gravado. 
01 caderno de caligrafia grande (não pode ser de pauta verde ou azul), com nome completo  visível gravado. 
01 caderno de desenho sem seda -96fls(grande,para pesquisas), com nome completo  visível gravado. 
01 caderno quadriculado  1cmx1cm- 50fls(grande-capa dura), com nome completo  visível gravado. 
01 cx pequena de material dourado DE MADEIRA  uso individual, com nome completo  visível gravado. 
01 pasta polionda com elástico amarela(para ciranda literária), com nome completo  visível gravado. 
01 pasta com grampo azul Royal (provas), com nome completo  visível gravado. 
 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

01 cola branca grande 
01 cola bastão grande 
100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 
01  Resma de sulfite A4  
 
 
SUCATA 
02 revistas usadas, sem cenas impróprias 
02 gibis em bom estado, sem cenas impróprias 
01 pote branco de sorvete com tampa (vazio e limpo) 

 

UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado,segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 
sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ANO 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  
-01 lancheira térmica para colocar o lanche diário  

--01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome) 
-01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 -01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições ou lanches 
 
 KIT ESCOVAÇÃO: Bolsinha com escova dental com capinha,pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para 
quem fizer parte do programa odontológico ou integrais,que almocem no Colégio (COLOCAR NOME E 
HIGIENIZAR DIARIAMENTE) 

ALUNOS INTEGRAIS  
-Enviar lanche para dois períodos. 
-Uma troca de roupa para eventual necessidade, guardadas em um saco plástico no fundo da mochila(colocar nome) 

 
 PEDAGÓGICO 
 
-01 Mochila de rodinhas e puxador com nome. 

PARA PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO - USO INDIVIDUAL 
01 estojo grande para guardar pertences, com nome completo  visível gravado. 
01 caixa de giz de cera, com nome completo  visível gravado. 
01 cola bastão, com nome completo  visível gravado. 
01 apontador com lixeira, com nome completo  visível gravado. 
03  lápis pretos sem borracha na ponta nº 2, com nome completo  visível gravado. 
01 régua geométrica de 30 cm, com nome completo  visível gravado. 
01 cx de lápis de cor - 12 cores, com nome completo  visível gravado. 
02  borrachas grandes e macias, com nome completo  visível gravado. 
01 tesoura sem ponta, com nome completo  visível gravado. 
 
PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 
05 cadernos  universitários capa dura costurado -96 fls(azul,vermelho,verde, amarelo, amarelo), com nome 
completo  visível gravado. 
01 caderno de caligrafia grande (não pode ser de pauta verde ou azul), com nome completo  visível gravado. 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 
Continuação 3º ANO 

01 caderno de desenho sem seda -96fls(grande, para pesquisas), com nome completo  visível gravado. 
01 cx pequena de material dourado de madeira, para uso individual, com nome completo  visível gravado. 
01 pasta polionda com elástico amarela(para ciranda literária)), com nome completo  visível gravado. 
01 pasta com grampo azul Royal (provas)), com nome completo  visível gravado. 
 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

01 cola branca grande 
01 cola bastão grande 
100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 
01  Resma de sulfite A4  
 
SUCATA  
02 revista usada, sem cenas impróprias 
02 gibis em bom estado, sem cenas impróprias 
01 pote branco de sorvete com tampa (vazio e limpo) 

 
UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado,segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 

sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
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                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  
-01 porta lanche Preferencialmente em recipiente sem ser lancheira (respeito à idade) 

-01 garrafa (squeeze) para água, com nome completo  visível gravado. 
-01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 -01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições ou lanches 
 
 KIT ESCOVAÇÃO: Bolsinha com escova dental com capinha,pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para 
quem fizer parte do programa odontológico ou integrais,que almocem no Colégio (COLOCAR NOME E 
HIGIENIZAR DIARIAMENTE) 

 
ALUNOS INTEGRAIS  

-Enviar lanche para dois períodos. Preferencialmente em recepientes sem ser lancheira (respeito à idade) 
 

 PEDAGÓGICO 
 

-01 Mochila de rodinhas e puxador , com nome completo  visível gravado. 
 
PARA PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO - USO INDIVIDUAL 
01 estojo grande para guardar pertences , com nome completo  visível gravado. 
01 apontador com lixeira, com nome completo  visível gravado. 
03  lápis pretos sem borracha na ponta nº 2, com nome completo  visível gravado. 
01 régua geométrica de 30cms, com nome completo  visível gravado. 
01 cx de lápis de cor - 12 cores, com nome completo  visível gravado. 
02  borrachas grandes e macias, com nome completo  visível gravado. 
01 tesoura sem ponta, com nome completo  visível gravado. 
01 cola bastão, com nome completo  visível gravado. 
 
PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 
05 cadernos  universitários capa dura espiral -96 fls, com nome completo  visível gravado. 
01 caderno de desenho sem seda -96fls(grande,para pesquisas), com nome completo  visível gravado. 
01 pasta polionda com elástico amarela(para ciranda literária), com nome completo  visível gravado. 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 
Continuação 4º ANO 

01 pasta com grampo azul Royal (provas), com nome completo  visível gravado. 
01 cx pequena de material dourado DE MADEIRA  uso individual, com nome completo  visível gravado. 
 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

01 cola branca grande 
01 cola bastão grande 
100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 
01  Resma de sulfite A4  
 
SUCATA 
02 revistas usadas, sem cenas impróprias 
02 gibis em bom estado, sem cenas impróprias 
01 pote branco de sorvete com tampa (vazio e limpo) 
 

UNIFORME ESCOLAR:O uso do uniforme com nome gravado ,segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 
sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda).Favor respeitar normas regimentais. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 

COLÉGIO ESPAÇO CRIANÇA   -   ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO 

ENVIAR DIARIAMENTE PARA MEIO PERÍODO 
 
KIT ALIMENTAÇÃO. FAVOR COLOCAR NOME E HIGIENIZAR TODOS OS ITENS ABAIXO DIARIAMENTE.  
-01 porta lanche Preferencialmente em recipiente sem ser lancheira (respeito à idade) 
-01 garrafinha para suco 
-01 toalha de jogo americano com nome para colocar sobre a mesa do refeitório com o lanche.  
 -01 toalha de mão pequena, com nome gravado, para a higiene após as refeições ou lanches 
 
 KIT ESCOVAÇÃO: Bolsinha com escova dental com capinha,pasta dental sem flúor e uma toalhinha de mão, para 
quem fizer parte do programa odontológico ou integrais,que almocem no Colégio (COLOCAR NOME E 
HIGIENIZAR DIARIAMENTE) 

 
ALUNOS INTEGRAIS  

-Enviar lanche para dois períodos.Preferencialmente em recipiente sem ser lancheira (respeito à idade) 
 

 PEDAGÓGICO 
 
-01 Mochila de rodinhas e puxador com nome. 

-01 garrafa (squeeze) para água (uso pessoal do aluno, etiquetada e com nome) 
 
PARA PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO - USO INDIVIDUAL- COLOCAR NOME EM TODOS OS ITENS 
01 estojo grande para guardar pertences, com nome completo  visível gravado. 
01 apontador com lixeira, com nome completo  visível gravado. 
03  lápis pretos sem borracha na ponta nº 2, com nome completo  visível gravado. 
01 régua geométrica de 30 cm, com nome completo  visível gravado. 
01 cx de lápis de cor - 12 cores, com nome completo  visível gravado. 
01cola bastão , com nome completo  visível gravado. 
02  borrachas grandes e macias, com nome completo  visível gravado. 
01 tesoura sem ponta, com nome completo  visível gravado. 
01 compasso para aulas de desenho e matemática, com nome completo  visível gravado. 
 
PARA PERMANECER NA SALA DE AULA - USO INDIVIDUAL 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/


 

   
 

                                  ista de material 2021 

ENTREGA DOS MATERIAIS NO COLÉGIO DE 04 A 15 DE JANEIRO 2021  /   EXCETO FINAL DE SEMANA 
-Todo material  de *uso individual deverá estar identificado.  
-A agenda é personalizada, e será entregue no primeiro dia de aula do aluno junto com o manual família, como combinado em matrícula. 

UNIFORMES- VENDAS 
  ROSE:   RUA  SILVEIRA MARTINS  Nº 4-17   FALCÃO   TEL:  32347505  e  MALHARIA CLÉO :  RUA RIO BRANCO 11-53  CENTRO  TEL: 38799559 

 

Rua : FelicissimoAntonio Pereira 18-42 - Bairro: Independência - Bauru/SP- CEP:17 054 015  Fone (014) 32362727 
Site: www.colegioespacocrianca.com.br        face: Colégio Espaço Criança 

 

PORTARIA:   DATA DE RECEBIMENTO:__________   COM LIVROS    SIM  (   )   Não (    )    RECEBIDO POR________ 

PROFESSORA:  LISTA CONFERE?  SIM (  ) NÃO (  )      MARCAR ITENS FALTANTES  COM MARCADOR DE TEXTO ROSA    

E NOMES DOS LIVROS AINDA NÃO ENTREGUES ATRÁS DA LISTA. 

 
 

 
Continuação 5º ano 

05 cadernos  universitários capa dura espiral -96 fls., com nome completo  visível gravado. 
01 caderno de desenho sem seda -96fls(grande, para pesquisas), com nome completo  visível gravado. 
01 pasta polionda A4 com elástico amarela(para ciranda literária), com nome completo  visível gravado. 
01 pasta A4 com grampo azul Royal (provas), com nome completo  visível gravado. 
 

PARA PERMANECER NA ESCOLA –ALMOXARIFADO –USO COLETIVO 
ATENÇÃO: DEVIDO A PANDEMIA DE 2020, PEDIREMOS APENAS O EXTREMAMENTE NECESSÁRIO,POIS TEMOS NO 

ESTOQUE ITENS NÃO USADOS AINDA 
 

01 cola branca grande 
01 cola bastão grande 
100 copos descartáveis para experiências e  aula de artes 
01  Resma de sulfite A4  
 
SUCATA 
01 revista usada, sem cenas impróprias 
02 gibis em bom estado, sem cenas impróprias 
01 pote branco de sorvete com tampa (vazio e limpo) 
 

 
UNIFORME ESCOLAR: O uso do uniforme com nome gravado,segundo regimento interno do Colégio é obrigatório, 

sendo: camiseta, shorts, bermuda (masculina e feminina), calça, saia-short e/ou abrigo (com o logo do Colégio). É 

proibido o uso de chinelo/sandália ou tamanco e jeans (calça e bermuda). Favor respeitar normas regimentais. 

http://www.colegioespacocrianca.com.br/

