Orientações:
Uniforme Escolar: Uso obrigatório do unifor
me completo desde o 1º dia de aula.
O uso do uniforme tem como objetivos:
• Evitar modismos.
• É indispensável para a segurança
da comunidade escolar tanto dentro quanto
fora da Escola.
Permite uma relação igualitária entre nossos
alunos. Resulta em economia, pois este é feito
com material de maior durabilidade.
O uniforme deixa o aluno a vontade para
realizar as atividades propostas.
O tênis também faz parte do uniforme, poissandálias, chinelos e papetes não dão segu
rança aos tornozelos, não absorvem impactos
.
e podem causar bolhas devido aos atritos
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Lista de Materiais 2020

Contratur
Horário de atendimento:
07h às 13h30min
17h30min às 19h

REFEIÇÕES

Materiais necessários alunos do
contraturno.

No contraturno o aluno recebe:
Café da manhã, almoço e janta;

• 01 jogo pedagógico adequado à faixa etária;
• 01 massa de modelar 12 cores;
• 01 brinquedo para deixar na escola;
• 01 necesserie contendo: 01 caixa ou pacote
de lenço umedecido, 01 escova de dente, 01
creme dental, 01 escova de cabelo, rabicós para
meninas, 01 toalhinha para higiene, 01 desodo
rante roll infantil (4°e 5° anos);
• Cadeado com 2 chaves.

Kit Soninho: 01 almofada ou travesseiro pequeno
(30 cm x 30 cm), 01 manta soft de solteiro (1mt x
1,5 mt).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. Kit emergência permanece na mochila do
aluno;
2. Kit soninho deve vir toda segundas-feiras em

Kit Emergência: Cueca ou calcinha, 01 par
de meia, Camiseta, Calça ou bermuda do
uniforme

sextas-feiras para higienização;
3. O cadeado será usado para manter o armário
escola e a outra com o aluno;
4. Os materiais devem ser entregues a recreacionista, a partir do momento que o aluno iniciar no
turno integral;
5.
do aluno, data e turma. Poderá também ser
adquirido na cantina da escola.

• O aluno deverá trazer o lanche da tarde em
lancheira térmica. Sugerimos lanches saudáveis
como: frutas, iogurtes, sanduíches e etc;
• Cardápio é elaborado e acompanhado por nutricionista, será enviado no início de cada mês pela
agenda on-line.

