
Período Complementar (Integral) - Vespertino

ATENÇÃO

Materiais que ficarão permanentemente no Colégio e que deverão ser identificados:
• O Kit para higiene: repelente, xampu, condicionador, sabonete líquido, perfume, hidratante para o 

corpo, pente/escova, pomada para assadura, acessórios para cabelo (meninas) e gel (meninos). 
       Obs: repor sempre que necessário.

Materiais que serão devolvidos para as famílias todos os dias:
• A roupa suja e a toalha utilizada do dia;
• Garrafa de água;
• Máscaras sujas.

 
Materiais que deverão ser entregues a escola no início da semana e devolvidos para as famílias 
ao final:

• Nécessaire que comporte a escova de dente e o creme dental;
• Chinelo;
• Fronha.

Infantil     

QTDE ÍTEM
02 Caixas de lenço de papel.
01 Embalagem plástica, com zíper, para guardar roupa usada (permanecer na mochila).
01 Nécessaire que comporte 01 escova de dente, 01 pasta dental e 01 toalhinha de mão.
01 Pacotes de fralda para aqueles que ainda utilizam (repor sempre que necessário).
03 Pacotes de lenço umedecido (para quem usa fralda).
01 Troca de roupa (camiseta, calça, short ou bermuda/ calcinha ou cueca).
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Kit higiene: Uma caixa organizadora contendo: repelente, xampu, condicionador, sabonete 
líquido, perfume, hidratante para o corpo, pente, pomada de assadura, acessórios para cabelo 
(meninas), gel (meninos) e toalha.
Kit descanso: travesseiro, coberta e fronha. 
Obs.: Esses materiais devem ser identificados com nome e série da criança.

01 Garrafinha para beber água (identificada).
03 Lápis triangular preto.
01 Tesoura sem ponta.
01 Caixas de lápis de cor jumbo.
01 Caixa de giz de cera grosso.
02 Apontadores grandes de acordo com o tamanho do lápis.
02 Borrachas.
01 Revista velha para recortar.
01 Blusa para trabalhos com tinta.

Nos dias das atividades físicas será necessária roupa adequada para a realização do esporte programado:
• ZUMBA KIDS: uniforme do Colégio, tênis e garrafinha de água.
• NATAÇÃO: protetor solar, maiô/sunga, touca, óculos e chinelo.
• BALLET: maiô, saia, meia calça, sapatilha, kit para o coque no cabelo e garrafinha de água.
• FUTSAL:  uniforme do Colégio, tênis e garrafinha de água.
• CAPOEIRA: abadá e camiseta.
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