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Berçário
Uniforme
As crianças deverão usar o uniforme completo: Mochila ou Bolsa

Os materiais abaixo devem ser trazidos na camiseta (manga curta, longa ou regata), shorts 
mochila todos os dias e repostos conforme a ou calça e agasalho (Providenciar com 
necessidade: antecedência)

Insistimos na obrigatoriedade do uso do uniforme 
06 Fraldas/dia (integral) ou 3 Fraldas/dia (semi) pelos alunos e contamos com o seu apoio!
Pano de boca
03 Trocas de roupas *PET RELI - Rua Rio de Janeiro, 981, Centro - (14) 
01 Caderno pequeno, espiral, azul, 50 folhas, capa 3324 5570.
dura (recados) *UNIFORME & CIA - Rua Dom José Marello, 825 - 

Vila Perino - (14)3326-1872
Trazer toda 2ª feira
01 Toalha de banho (toda sexta-feira será Medicamentos
devolvida) Só administramos medicamentos com receita 

médica, dentro da validade (uma cópia deve ficar 
Os materiais abaixo permanecem no Colégio no colégio)
Colônia de uso do bebê
Sabonete líquido (da cabeça aos pés) Importante
Pomada para assadura (que a criança está Todo o material deverá estar etiquetado com o 
acostumada a usar) nome do aluno e ser entregue no primeiro dia de 
Lenços umedecidos aula.
2 pcts de Lenços de papel Período de recreação: de 20/01 a 31/01/2020
Pente Início das aulas (com atividades pedagógicas: 
Chupeta, se usar, com porta chupeta 03/02/2020) 
Mamadeira
Copo para água

Refeições
Lata de leite (caso a criança já esteja tomando)

*As refeições deverão ser enviadas em vasilhas de 
02 Brinquedos próprios para a idade ( com selo 

vidros, identificadas com o nome da criança
do INMETRO, ficarão no Colégio

*As refeições serão aquecidas no microondas ou em 
01 Tela para pintura, 30cm x 40cm

banho maria, conforme orientação dos pais
*Enviar o suco em uma garrafinha apropriada, 

Material Escolar
identificada, que será guardada na geladeira *Os itens a seguir podem ser adquiridos na forma 
Integral

de Vale Material nas papelarias: Thomé, Microtec 
*Separar as refeições em: lanche da manhã , almoço, 

ou Bras Center (Rua Antônio Prado, 182)  - 
lanche da tarde e «frutinha»

Pedimos que os senhores dêem preferência aos 
Meio período

vales (identificados com o nome do aluno), por *Separar as refeições em: lanche da tarde e «frutinha»
uma questão de espaço para armazenamento dos 
materiais no Colégio. Pensando na saúde de nossas crianças, 

orientamos que optem sempre por alimentos 
100 folhas de sulfite A4 branco saudáveis.
04 Folhas de EVA  sem estampa 
03 Folhas de EVA texturizado Horários
02 Folhas de EVA com glitter
02 Folhas de papel cartão (vermelho, branco, *Integral: (6h50min às 18h30min)
verde ou marrom) *Meio período: (12h30min às 18h30min);
01 tubo de cola tipo tekbond pequeno
 

Colégio Super Ensino, muito mais que uma escola.


