LISTA DE MATERIAIS 2022
PERÍODO COMPLEMENTAR
Entregar no Colégio (todos personalizados com o nome COMPLEMENTAR e o NOME DO ALUNO (A)):
- 01 nécessaire de plástico contendo: sabonete líquido, touca de banho e escova para pentear os cabelos.
- 01 nécessaire contendo: escova de dente com proteção e creme dental.
- 01 copo com tampa e uma garrafinha de água.
- 01 jogo de lençol infantil (lençol e fronha) no tamanho para berço.
- 01 travesseiro (pequeno, tipo almofada)
Obs.: Os materiais que ficam na escola como: lençol, fronha, copo e materiais de higiene bucal serão
entregues ao final de cada semana para serem higienizados e/ou repostos se for necessário. Os mesmos
devem retornar no início da semana seguinte.
- Posteriormente serão solicitados os materiais que forem acabando.
- Outros materiais, de uso individual, serão solicitados no decorrer do ano letivo, de acordo com o
desenvolvimento e necessidade dos Projetos.
Trazer diariamente na sacola do COMPLEMENTAR (todos personalizados com o nome
COMPLEMENTAR e o NOME DO ALUNO (A)):
- Uniforme completo do Colégio (Ensino Regular).
- 01 par de chinelos.
- Fraldas descartáveis e lenços umedecidos (caso a criança ainda use).
- 01 toalha de banho.
- Calcinha (menina) – Cueca (menino).
- 01 saco de plástico descartável – para colocar roupas sujas após o banho.
Uniformes:
- Uniforme do Período Complementar (A criança deverá vir todos os dias com ele. Uso obrigatório).
- Uniforme do Ensino Regular (A criança deverá trazer todos os dias na sacola do Integral para a troca
após o banho. Uso obrigatório).
Obs.:
- O (A) aluno (a) precisa ter uma sacola pequena para o Período Complementar que caiba os materiais
acima solicitados e uma mochila para o Período Regular para transportar os materiais da sala de aula de
acordo com o horário de aulas e/ou solicitação da Professora. Os pais e/ou os responsáveis devem ter,
diariamente, o cuidado de organizar e conferir todos os dias os objetos solicitados e necessários. Caso
esqueçam algum item, sua criança ficará prejudicada. Contamos com a colaboração de todos.
Sugestão: Dê preferência para sacola e mochila leves e práticas.
- Todos os materiais e objetos que vierem para a escola devem ter o nome da criança.
Datas importantes:
- Início das atividades e entrega de materiais dos alunos do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º Ano):
18/01/2022, às 6h45.
- Início das atividades e entrega de materiais dos alunos da Educação Infantil: 18/01/2022, às 6h45.
- Uso obrigatório do uniforme completo : 24/01/2022.

