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LISTA DE MATERIAL 2023 

INTEGRAL 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

01 Lençol branco com elástico pequeno - 130cm x 70cm                                  (Para colchão de berço) 

01 Pasta polionda grande – verde (33,5x24,5x3,5cm) 

01 Pasta com canaleta – transparente  

01 Bolsa plástica com escova de dente e creme dental 

01 Sacola com zíper personalizada                                                                               (Para roupa suja) 

01 Caixa de lenços de papel - grande 

01 Fita Kraft (38mm x 10m) – marrom                                                                                 (Sugestão:3M) 

100 Folhas de papel A4 

02 Folhas de lixas 

01 Pote de massinha de modelar 500g – amarelo                                                    (Sugestão: Soft Acrilex) 

PARA ALUNOS QUE ENTRAM ÀS 7H / Participantes da Capoeira 

01 Kit de higiene (xampu, condicionador, sabonete, escova/pente, repelente)  

01 Toalha de banho 

01 Par de chinelos do tamanho da criança 
 

Todo o material individual e o uniforme deverão estar 

  devidamente identificados com o nome da criança. 
 

 

UNIFORME – Educação Infantil 

• Camisa polo branca, com listra verde na gola e 

emblema do Colégio;  

• Camisa regata branca, com listra verde na gola 

e emblema do Colégio;  

• Camisa gola V, com listra verde na gola e 

emblema do Colégio;  

• Camisa manga comprida, com listra verde na 

gola e emblema do Colégio;  

 

• Agasalho do Colégio; 

 

• Tênis.  

Masculino:  

• Short de microfibra cinza com o emblema do 

Colégio; 

• Calça de moletom ou microfibra com o emblema do 

colégio;  

• Calça de moletom cinza.  

Feminino: 

• Short-saia cinza com emblema do Colégio; 

• Bermuda de helanca cinza com emblema do 

Colégio; 

• Calça legging cinza com emblema do Colégio; 

• Calça de moletom cinza.  

*Para uso sob o uniforme, será permitido meia-calça branca ou cinza e camisa branca. 

Convidamos todos os responsáveis para nossa 1ª reunião: 

 

REUNIÃO – ED. INFANTIL(Turno Regular) 

 

Data: 03/02/2023 – sexta-feira 

Horário: 13h 

Local: Auditório 
 

REUNIÃO – TURNO INTEGRAL 

 

Data: 02/02/2023 – quinta-feira 

Horário: 09h 

Local: 2º Andar – Ed. Infantil 
 

 
INÍCIO DO ANO LETIVO – 2022:  06 DE FEVEREIRO – 2ª FEIRA 
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Bacco – Fábrica de Roupas 
Rua do Catete, 214 – Lj. 5 – Catete 

2225-4218 • 98879-5725 
 

Nova Escolar Uniformes 
Rua Voluntários da Pátria, 45 – Lj. E – Botafogo 

2537-1844 (entrega em domicílio) 
 


