
CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE (20 LITROS) COM: 
 1 toalha de banho;  
 1 toalha de mão; 
 1 roupão de banho; 
 1 sabonete líquido;  
 1 shampoo/condicionador; 
 1 Pente e/ou escova de cabelo; 
 1 tubo de creme dental; 
 1 escova de dente;  

 1 porta escova de dente e creme dental;  
 1 repelente creme;  
 1 par chinelo; 
 1 touca de banho;  
 1 copo inox (gravado o nome do aluno);  
 1 garrafinha para água;  
 1 embalagem de pote de sorvete;  

ATENÇÃO: Trazer diariamente na mochila 1 peça de roupa do uniforme (calça e/ou bermuda, blusa, roupa íntima) 
para ser trocada após o banho. 

01 KIT DESCANSO 
 1 lençol para forrar o colchão (sem elástico), 1 lençol para cobrir, 1 manta leve (no período de frio), 1 travesseiro 

pequeno com fronha (opcional) e 1 bolsa plástica transparente para roupas sujas.  
 

MATERIAL DE USO ESCOLAR: 
 01 pacote (100 folhas) papel criativo color set A4 

(cores variadas) 
 01 pacote (100 folhas) papel sulfite A3 
 01 pincel nº 14 
 02 telas para pintura 50x50 
 01 rolo de barbante 
 04 novelos de lã (cores variadas) 
 01 metro tecido de tela para tapete 
 02 pratos de papelão para pizza nº 10 

 01 pacote de argila escolar (400 gramas) 
 04 vidros de tinta para tecido (cores variadas) 
 01 flauta doce 
 01 avental 
 10 toucas descartável com elástico 
 01 kit jardinagem (garfo, pá de mão e luvas) 
 02 adereços (máscara, perucas, fantasias, chapéu, 

boá de plumas, pulseiras, colares... 

 
UNIFORME:  
O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do CFCM e evidenciar que ele faz parte do corpo discente da escola, 
evitando a perspectiva consumista e o privilégio de marcas. Por isso seu uso é obrigatório. Os uniformes deverão ser 
marcados com o nome do aluno para evitar perdas ou extravios pelos quais o Colégio não se responsabiliza. O aluno 
deverá, obrigatoriamente, participar das aulas com uniforme padrão do CFCM e as peças reservas deverão também ser 
uniformes.  
  
OBSERVAÇÕES:  
 A lista de material dos alunos em período integral (Ensino Fundamental I) foi elaborada para as atividades do 

contra turno. Os materiais deverão ser entregues separadamente do material solicitado no informativo.   
 Todo material deverá ser marcado com o nome do aluno e deverá ser entregue na recepção do colégio (Unidade 

São João Batista) no período de 29 a 01/02/2020.  
 


