
            
 

SISTEMA SEMI-INTEGRAL 
Ensino Fundamental - 2020 

 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 
01 NÉCESSAIRE COM: 
 01 escova de dente (com protetor de cerdas) 
 01 escova de cabelo ou pente 
 01 pasta de dente 
 01 sabonete líquido 
 01 xampu 
 01 condicionador 
 01 repelente (para os que são alérgicos) 
 01 desodorante (alunos do 4º e 5º ano) 
 
 01 muda de roupa comum (short e blusa, calcinha ou cueca) 
 01 par de chinelos para ficar no Colégio 
 01 toalha 
 01 jogo educativo de acordo com a faixa etária (doação) 
 01 livrinho de acordo com a faixa etária (doação) 
 01 bolsa para material diário do Semi-Integral a ser adquirida com a 
equipe responsável pela venda do uniforme. 
 01 caderno grande tipo brochura vertical pautado capa dura lisa COR 
AZUL com 96 folhas para ESTUDO DIRIGIDO. 
 01 caderno pequeno tipo brochura vertical pautado capa dura lisa COR 
AZUL com 96 folhas para COMUNICADOS. 
 
 
Observações: 
1. A escola informará com antecedência os materiais que necessitarão de 
reposição via caderno de Comunicados. 
2. Todo o material de uso individual deverá ser marcado com o nome do(a) 
aluno(a). 
3. A toalha de banho permanecerá na escola de 2ª a 6ª feira, sendo enviada 
ao final de cada semana para ser lavada. 
4. Durante a elaboração de Projetos Pedagógicos, outros materiais poderão 
ser solicitados, assim como a contribuição para as lembranças de algumas 
datas comemorativas (Páscoa, Mãe, Avós, Pai, Estudante, Criança e Natal). 
 
 

 
UNIFORME 

(Adquirido com a equipe responsável pela venda do uniforme.) 
 
- Blusa Azul para toda e qualquer atividade no espaço do Semi-Integral. 
- Bermuda ou calça livre 
- Tênis para os dias de Educação Física 
* Nos dias de piscina, o(a) aluno(a) deverá trazer: 
- 01 roupão 
- 01 sacola impermeável (para o retorno da roupa molhada) 
- Uniforme Oficial do Colégio: Sunga / Maiô e TOUCA 
OBS: O uso da touca é indispensável. 
 

O UNIFORME DO SISTEMA SEMI-INTEGRAL É OBRIGATÓRIO 
A PARTIR DO 1º DIA DE AULA. 

 

 

 
INFORMAÇÕES 

 
Início do Ano Letivo no Sistema Semi-Integral: 
Data: 03/02/2020. 
Horário: 12h às 18h (Sem jantar) 
                12h às 19h (Com jantar) 
 
 
 

QUALQUER DÚVIDA PROCURAR A COORDENAÇÃO 
DO SISTEMA SEMI-INTEGRAL 

 
 
 
 
 

 


