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LISTA DE MATERIAL 2020 

SEO – 2º AO 5º ANO DO ENS. FUND.  
SERVIÇO EXTENSIVO OPCIONAL 

 MATERIAL DIDÁTICO 
Este material deverá ser enviado no 1º dia do ano em que a criança frequentar o SEO, contendo a identificação com nome e 
ano escolar em todos os objetos. Este material é para a utilização diária do aluno. Haverá sinalização via agenda caso um 
dos itens acabar, danificar-se ou perder-se, pois a reposição dos itens deverá acontecer imediatamente. Quaisquer dúvidas 
devem ser apresentadas à Coordenação. 

 1 agenda escolar  (formato 14 x 20 cm); 

 1 bolsa padronizada (será vendida na loja Mar 
& Sais - consultar item PARCERIAS); 

 1 cesta plástica para armazenar os itens de 
higiene;  

 Kit de higiene bucal – contendo uma toalha de 
mão, uma escova de dentes c/ protetor 
plástico e um creme dental; 

 1 shampoo; 

 1 condicionador; 

 1 sabonete 

 1 repelente; 

 1 escova de cabelo ou pente.

 
MATERIAL DIVERSIFICADO 

O valor deste material não está incluso na anuidade escolar. Até mesmo por esse motivo, foi possível praticar um reajuste 
mínimo para o ano letivo de 2020 e beneficiar famílias com descontos. Contamos com a liberalidade e cooperação dos nossos 
pais, que sabem que todos os materiais listados são para uso exclusivamente pedagógico.  
A lista abaixo deverá ser entregue no dia da Reunião Metodológica. 
 

2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

3 fls de emborrachado 

EVA com folha aberta 
(cores variadas); 

1 cola de isopor  de 250g; 

2 tintas guaches de 250 

ml (cores variadas); 

2 fls de papel 40kg 
branco; 

1 fl de cartolina 
laminada; 
1 fl de cartolina colorida; 

2 fls de papel crepom 

(cor de sua preferência); 

1 cx de lápis de cor 
grande com 12 cores; 
5 fls de papel celofane 
transparente; 
1 pct. de Color Set Cards; 

1 fita crepe; 

  1 pacote de palito de picolé 

colorido; 

  1 pincel nº 0; 

  1 fita durex larga. 

 
 

 3 fls de emborrachado EVA 

com folha aberta (cores 
variadas); 

1 cola de isopor  de 250g; 

2 tintas guaches de 250 ml 

(cores variadas); 

2 fls de papel 40kg 
colorido; 

1 fl de cartolina laminada; 

1 fl de cartolina colorida; 

2 fls de papel crepom (cor 

de sua preferência); 

1 cx de lápis de cor grande 
com 12 cores; 
5 fls de papel celofane 

transparente; 
1 pct. de Color Set Cards; 

1 fl. de papel cartão; 

1 fita durex colorida; 

1 pacote de palito de picolé 

colorido; 

1 pincel nº 0; 

1 fita durex larga. 

 
 

3 fls de emborrachado EVA 

com folha aberta (cores 
variadas); 

1 cola branca de 250g; 

2 fls de papel 40kg 

colorido; 
1 fl de cartolina laminada; 

1 fl de cartolina colorida; 

2 fls de papel crepom (cor 

de sua preferência); 

1 cx de lápis de cor grande 

com 12 cores; 
5 fls de papel celofane 
transparente; 

2 pct. de Color Set Cards; 

1 fl de papel cartão; 

1 fita durex colorida; 

1 pacote de palito de picolé 

colorido; 

1 pincel nº 6; 
1 fita durex larga; 

1 fl. De papel cartão. 

 

3 fls de emborrachado 

EVA com folha aberta 
(cores variadas); 

1 cola de isopor  de 250g; 

2 tintas guaches de 250 

ml (cores variadas); 

2 fls de papel 40kg 
branco; 

1 fl de cartolina 
laminada; 
1 fl de cartolina colorida; 

2 fls de papel crepom 

(cor de sua preferência); 

1 cx de lápis de cor 
grande com 12 cores; 
5 fls de papel celofane 
transparente; 
1 pct. de Color Set Cards; 

1 fita crepe; 

  1 pacote de palito de picolé 

colorido; 

  1 pincel nº 0; 

  1 fita durex larga. 

 
 

 
PARCERIAS 

Loja de Uniformes – Mar e Sais Confecções: Rua Carlos de Vasconcelos, 155 sala 204 – Tijuca. 
Telefones: (21) 3234-6397 e (21) 98578-0627 - Whatsapp 
Benefício: Pedidos podem ser feitos por telefone e entregas em domicílio. 
 

 REUNIÃO METODOLÓGICA 

Responsáveis de alunos antigos com escolaridade pela manhã e SEO a tarde - dia 04/02, terça-feira, às 8h. 

Responsáveis de alunos antigos com escolaridade a tarde e SEO pela manhã - dia 04/02, terça-feira, às 16h30min. 

Responsáveis de alunos novos (todos) - dia 27/01, sexta-feira, às 16h30min. 


