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LISTA DE MATERIAL DE HIGIENE 
 

 Copo plástico com tampa ou garrafinha (squeeze)  

 Escova ou pente para cabelo 

 Fralda descartável para maternal 

 Pasta e escova de dentes (com proteção) em uma nécessaire 

 Rolo de sacos plásticos grande para guardar a toalha e roupas trocadas 

 Sabonete líquido 

 Shampoo e condicionador 

 01 saquinho de xuxinha (somente para meninas) 

 Toalha de banho com o nome gravado. 

 1 lençol e 1 travesseirinho (alunos do maternal ao Infantil 1) 
 
Obs.: a toalha de banho e o lençol voltarão para casa toda sexta-feira. 

           
AVISOS IMPORTANTES: 

 A entrada dos alunos será de 7h30 até 8h20. (Por favor, evitar atrasos para que o aluno 
possa participar de todas as atividades na íntegra)  

 Todos os itens acima deverão constar o nome do aluno.  
 Todo o material escolar, inclusive a mochila, deverá estar etiquetado com o nome do 

aluno, professora e turma do turno regular. 
 O material de uso pessoal deverá ser enviado em uma nécessaire. 
 Caso seja necessário, o material para atividades de culinária ou artes será solicitado de 

acordo com o desenvolvimento dos Projetos (trabalhos). 
 Autorização do responsável para retirar o aluno do integral deverá estar escrito na agenda 

do aluno. Lembramos que o ingresso no Integral acompanha o contrato escolar. 
 O aluno não poderá compensar faltas nem trocar seus dias selecionados. 
 Os exercícios de casa de 6ª feira, as pesquisas e cartazes deverão ser realizados com a 

família no final da semana. 
 O exercício enviado para casa tem como finalidade o reforço do conteúdo e deve retornar 

no dia seguinte, feito ou não. 
 Nas segundas-feiras não serão realizados o estudo dirigido no Integral; trabalharemos 

atividades diversificadas (exceto na semana de provas do EF). 
 O Aluno deverá frequentar o integral uniformizado. 
 Remédios com horário e dosagem, devem ser especificados na agenda escolar (ter receita).   
 Bilhetes e circulares serão enviados na agenda. 

 


