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Lista de Materiais - Integral Fundamental
ENTREGA DE MATERIAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA. 
É NECESSÁRIO CONSTAR O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS MATERIAIS. 
NÃO COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES COM FORMA DE BRINQUEDOS. 

1 Cobertor (enviar apenas no inverno - somente para 1º e 2º Ano)
1 Travesseiro com fronha (somente para 1º e 2º Ano)
1 Lençol (tamanho berço) (somente para 1º e 2º Ano)
1 Sobre lençol (tamanho berço) (somente para 1º e 2º Ano)
1 Estojo de plástico para guardar itens de higiene bucal
1 Creme dental
1 Escova dente
1 Fio dental
1 Pente ou escova de cabelo
1 Pote de gel para cabelo (opcional)
1 Pote de creme de cabelo para pentear (opcional)
1 Pacote de elástico para cabelo (opcional)
1 Cola Branca líquida
1 Pote de massa de modelar (500g)
1 Toalha para lanche
2 Máscaras /dia
1 Álcool em gel até 100 g

Aquisição direto na tesouraria do Colégio: 
1 Caderno de brochura quadriculado
1 Caderno de brochura de linha
Obs.: Estes cadernos podem ser reutilizados de anos anteriores 

ATENÇÃO: 
- Material que deverá vir todos os dias na mochila: 1 muda de uniforme (enviar conforme o 
clima), chinelo e sacolas plástivas para guardar roupa suja. 
- Se necessário, será solicitada a reposição de alguns itens da lista. 
- O lençol e fronha serão enviados para casa toda sexta-feira para serem lavadas. O cobertor 
será enviado para casa uma vez por mês. 
- Uniforme: Camiseta (branca ou amarela), calça, bermuda e casaco. Todas as peças deverão 
conter o nome do(a) estudante. 
- Não trazer para o Colégio celular, nem vir com joias (relógio, corrente, pulseira, colar, anel, 
brinco grande). 
- Mantenham sempre atualizados os telefones e endereços junto à secretaria.
- Anexar cópia da carteirinha do plano de saúde + SUS na mochila.  


