
LISTA DE MATERIAL / 2020
Escola Integral I – Educação Infan�l

 Início das aulas:  04/02/2020

Material de uso individual
(entregar para  a Instrutora responsável)
GENTILEZA  ETIQUETAR  TODO MATERIAL

 
 
01 mochila espor�va em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
01 embalagem de lenços umedecidos  (caso  a  criança  ainda  use  fraldas)
01 necessaire grande 
01 escova dental com caixa protetora
01 pasta dental
01 Sabonete líquido
01 xampu neutro
01 pente ou escova
01 toalha de banho (iden�ficada com o nome do aluno)
01 chinelo de borracha para banho 
01 caixa de lápis de cor 12 cores (com nome)
02 folhas de EVA com gli�er (cores variadas) 
01 pacote de colorset A4 (cor à escolha)
02 caixas de massa de modelar 
01 pacote de palito de picolé colorido.
02 metros de feltro (cor variada) 
* O material de higiene pessoal estará sujeito a reposição. 
 
Uniforme do integral
- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas.
- Bermuda helanca na cor azul marinho como opção para meninas.
- Tênis e meia.
- Blusa do Integral adotada pelo Colégio, de uso obrigatório. 

Favor iden�ficar o uniforme com o nome do aluno.

LISTA DE MATERIAL / 2020
Escola Integral II e III – Ensino Fundamental

Início das aulas: 04/02/2020
 

Material de uso individual
(entregar para  a Instrutora responsável)
GENTILEZA ETIQUETAR  TODO MATERIAL

01 mochila espor�va em nylon com fechamento em cordinha para transportar a roupa e a toalha
01 necessaire grande 
01 escova dental com caixa protetora
01 pasta dental
01 sabonete líquido
01 xampu neutro
01 pente ou escova
01 fio dental
01 toalha de banho (iden�ficada como nome do aluno)
01 chinelo de borracha para banho 
01 jogo de tabuleiro (dama, xadrez etc)
01 pacote de folha estampada sor�da (36folhas)
01 pacote de colorset A4 (cor à escolha)
02 folhas de EVA com gli�er (cor variada) 
*O material de higiene pessoal estará sujeito a reposição.

Uniforme do integral 
- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas.
- Bermuda helanca na cor azul marinho como opção para meninas.
- Tênis e meia.
- Blusa do Integral adotada pelo Colégio, de uso obrigatório. 

Favor iden�ficar o uniforme com o nome do aluno.

 

 

 

O uniforme estará a venda nas seguintes lojas:
Livraria Leitura: Av. Paraná, 393 - 3272-8492

Pluriforme: Av. Amazonas, 2267 - Loja 1 A - Santo Agos�nho
Papelaria Bikas: Rua Lavras, 188 - 3289-1000

Papelaria Panorama: Av. Afonso Pena, 2701 - 32257199

UNIFORME


