
 

 

 

 

 
TURNO INTEGRAL MAIS PIO XII 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO PARA FICAR NA MOCHILA: 

• 1 escova de cabelo 

• 1 calcinha ou cueca 

• 1 roupa extra (uniforme da estação) 

• 1 garrafinha com água 

 

MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA: 

• 1 escova de dentes 

• 1 creme dental (identificado) 

• 1 estojo plástico para armazenar escova de dentes e creme dental (identificado)  
• 1 pote massinha de modelar soft 500g 

• 1 caixa de lápis de cor 

• 1 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa 

• 1 caneta de retroprojetor preta 

• 1 caneta marcadora permanente (tipo Posca, de marca e cor da preferência da família) 

• 1 tubo de cola branca 110g 

• 1 borracha 

• 1 apontador 

• 1 lápis de escrever 

• 1 tesoura sem ponta 

• 1 pacote de areia colorida 

• 1 corante alimentício 

 

KIT DE DESCANSO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO EF 

• 1 travesseiro nas medidas 37cm X 25cm 

• 1 manta soft nas medidas 120cm X 150cm 

Obs.: material de uso restrito de cada estudante, por tanto deverá ser identificado e higienizado 

ao final de cada semana, retornando para a escola. O mesmo precisa vir acondicionado em uma 

mochila ou sacola identificada, resistente e de fácil higienização. 

 

KIT PARA ESTUDANTES QUE FAZEM NATAÇÃO (TRAZER NO DIA): 

• Roupa de banho (sunga ou maiô), touca de silicone, toalha de banho, boias, elástico 

de cabelo para quem tem cabelo longo, chinelo, saco plástico para roupa molhada, 1 

creme para pentear (se necessário), 1 escova de cabelo e uma mochila ou sacola para 

esse material. 

Obs.: Nestes dias, o estudante deverá ir com o traje de banho por baixo do uniforme. 

 

ATENÇÃO: 

• Todos os materiais devem vir devidamente identificados com o nome do estudante, 

inclusive todas as peças do uniforme escolar. 


