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Lista de Materiais - Integral Fundamental
É NECESSÁRIO CONSTAR O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS MATERIAIS
1
Brinquedo (boneca / carrinho).
1
Cobertor ( Trazer somente no inverno para o Integral do 1º e 2º).
1
Corda para pular individualmente.
1
Creme dental, escova de dente e ﬁo dental.
3
Cartelas de adesivos.
1
Pasta A4 com aba elástica( 245mm X 335mm 2cm).
1
Estojo para guardar itens de higiene bucal.
2
Gibis.
1
Livro de histórias.
1
Pente ou escova de cabelo.
1
Pote de creme de cabelo para pentear ( opcional).
1
Pote de gel (opcional).
1
Pote de massa de modelar (500g).
2
Revistas de atividade (Picolé).
1
Revistas para recorte.
1
Toalha ( rosto).
1
Travesseiro com fronha ( Integral do 1º e 2º).
Atenção: se necessário será solicitação a reposição de alguns itens da lista.
Materiais que devem vir todos os dias na mochila: uniforme completo, chinelo e sacola para roupa
suja.
Uniforme: Camiseta ( branca, amarela ou do esporte), calça, calção, bermuda e casaco. Não será
permitido short-saia. Todas as peças deverão conter o nome do estudante.
Obs.: - Não comprar materiais escolares com forma de brinquedos.
- Não trazer para o Colégio celular, nem vir com joias (relógio, corrente, pulseira, colar, anel,
brinco grande).
22/01/2018 - INÍCIO DAS AULAS PARA OS ESTUDANTES DO INTEGRAL.
PEDIMOS QUE MANTENHAM SEMPRE ATUALIZADOS OS TELEFONES E ENDEREÇOS JUNTO
À SECRETARIA.

RECADOS IMPORTANTES
Ÿ 27/01/2018 - Reunião para os pais dos novos estudantes com Coﬀee Break - das 8h às 10h (importante

também a presença dos pais que matricularam seu (ua) ﬁlho(a) durante o ano letivo de 2017 e não
participaram da reunião no início do ano).
Ÿ 29/01/2018 - Início das aulas do 2º ao 5º ano.
Ÿ 05/02/2018 - Reunião de pais com as professoras de Ensino Fundamental I 2º ao 5º Ano às 19h30min.
OBS.: Entrega de materiais no primeiro dia de aula.

