
LISTA DE MATERIAL 2019 – TEMPO INTEGRAL 
 
FIQUE ATENTO:  
NÃO ETIQUETAR O MATERIAL ANTES DA CONFERÊNCIA DO COLÉGIO. 
 
UNIFORME ESCOLAR: 
Camisa e short do Tempo Integral, azul marinho (helanca) – sandália babuche (tipo “Crocs”) ou papete 
marinho ou preta, e/ou tênis azul marinho, branco ou preto. (Todos os itens de vestuário e calçados devem 
ser nomeados com marcador de tinta permanente). Não será permitido chinelo/sandália tipo “havaiana” no 
período de permanência no Tempo Integral.  
 
AGENDA ESCOLAR 
Em 2019 teremos mais uma inovação em nossa forma de comunicação, com a  agenda diária do 
estudante diretamente em seus aparelhos celulares smartphones, propiciando, portanto, com 
rapidez e comodidade, o acesso instantâneo a todas as informações. 
O aplicativo está disponível e poderá ser baixado gratuitamente na App Store (sistema ios -Iphones) 
e no Google Play (sistema Android). 
Cada aluno receberá, um login e senha individuais, que darão acesso a todos os benefícios dessa 
ferramenta de comunicação. 
OBSERVAÇÃO: O login e senha estarão disponíveis na primeira semana de aula, mediante o pagamento 
da assinatura anual da agenda escolar e deverá ser efetuado na confirmação da matrícula, junto ao 
departamento Financeiro. 
 
BOLSA ESCOLAR 
De uso diário capaz de comportar o material individual do aluno. 
  
Os uniformes podem ser adquiridos na Tom Modas  
Fone: (81) 3221-3879  
 
MATERIAL PERMANENTE: 
01 Toalha de Banho (Identificar com nome do estudante – usar marcador permanente/bordado) 
01 Par de sandálias de borracha para o banho tipo “havaianas” só para o banho– (Identificar com nome do 
estudante – usar marcador permanente) 
01 Depósito retangular médio (Para escova e creme dental) 
01 Avental plástico para atividades artísticas e agroecológicas (identificar com o nome do estudante – usar 
marcador permanente) 
 
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
01 Shampoo 
01 Condicionador 
01 Sabonete Líquido 
01 Creme dental 
01 Escova de dente 
01 Escova de cabelo 
01 Deo-colônia 
01 Pacote grande de lenços umedecidos 
01 Pomada de proteção contra assaduras (3 a 5 anos - Para as crianças que ainda fazem uso) 
Fraldas descartáveis (3 a 5 anos – Para as crianças que ainda fazem uso) 
Desodorante, hidratante, repelente e absorvente (para os alunos que já fazem uso) 


