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Para sua maior comodidade, a partir de janeiro de 2017, venderemos 
os livros didáticos no Colégio.NOVIDADE

OBSERVAÇÕES
1. Colocar o nome e a série em todo material didático e individual;

2. Ao final do ano, será devolvido apenas o material de uso individual;

3. O aluno não terá direito à devolução do material comum e didático após 3 (três) meses de frequência;

4. Este material será usado no decorrer do ano de 2017 apenas na Escola em Tempo Complementar.

MATERIAL DIDÁTICO
• Brinquedos usados: 02 (em bom estado de conservação – alunos até o 1º ano.
• Estojo completo ( 2º ao 5º ano)

MATERIAL INDIVIDUAL ( IMPORTANTE: Colocar nome em todos os itens )

• 01 Toalha de banho
• 02 Shampoos e Condicionadores
• 01 Sabonete líquido
• 01 Caderno brochurão capa vermelha 96 fls de capa sólida (2º ao 5º ano)
• Prato inquebrável e talheres: ( colher,garfo,faca sem ponta com nome 

gravado)
• 02 Copos de plástico (suco e água) com nome gravado (até 3 anos, copo 

com tampa)
• 01 Lençol pequeno para todos
• 01 Almofada com capa (do infantil ao 5º ano)
• 01 Troca de roupa (manter sempre na mochila) e o uniforme

• 04 Escovas de dente(Troca de 2 em 2 meses)
• 01 Porta escova de dente
• 02 Cremes dental
• 02 Rolos de Papel toalha
• 01 Pote de  Lenço umedecidos (para crianças até 3 anos)
• 01 Roupão para crianças de até 5 anos.
• 01 Mochila sacola.
• 01 Necesssaire.
• 01 Fone de ouvido para crianças de até 5 anos.
• 01 Par de chinelos. 

IMPORTANTE: Colocar nome em todos os itens


