
                                                                                                   
LISTA DE MATERIAL – 2021 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

1) Todo material escolar deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a). 
2) O Colégio informará com antecedência a necessidade de reposição dos itens de higiene. 
3) A data de entrega dos materiais será comunicada no final do mês de janeiro, por e-mail, bem como                   
a data e horário da primeira reunião de pais. 
4) Início das aulas: 3 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 
 
 

 
Material individual 

 
 

 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Entregar à professora na reunião. 
 
Os materiais, a seguir, permanecerão na escola de segunda a          
sexta-feira e serão enviados para a casa da criança ao final de            
cada semana. 
 
✔1 copo. 
✔1 toalha de banho. 
✔1 roupão para as aulas na piscina.  
✔1 maiô ou sunga e touca padronizada com o logomarca do Colégio. 
✔1 sabonete com saboneteira. 
✔1 pente ou escova para uso individual. 
✔1 escova de dentes. 
✔1 pasta de dentes. 
✔1 nécessaire (bolsa pequena para os artigos de higiene pessoal e           

outra para artigos de banho, p.ex. shampoo, condicionador,        
sabonete, touca de banho e outros) e bolsa do integral. 

✔1 chinelo de borracha para tomar banho ou ducha.  
 
● 1 tesoura em aço inox. 
● 1 caneta preta ponta porosa. 
● 1 pote de tinta guache. 
● 1 borracha. 
● 1 lápis de escrever. 
● 1 caixa de lápis de cor. 
● 1 cola branca. 
● 1 apontador. 
● 1 pacote de folha A4 60K. 

Observações 
 

 
O uniforme e o material do curso regular, deverão ser enviados           
diariamente para a troca no intervalo de um turno a outro. Todo o             
material, inclusive os uniformes, deverão ter o nome e sobrenome da           
criança gravado ou escrito. 
 



UNIFORME 
 
● Blusa vermelha, calça e bermuda em tactel azul marinho e agasalhos com logomarca; short-saia,              

conforme modelo adotado pelo Colégio. 
● Tênis e meia. 
● Educação Física: maiô/sunga e touca, short e camiseta azul, padronizados com logomarca do             

Colégio. 
 
O uniforme diário e o uniforme de Educação Física devem ser completos. O uso é obrigatório. Foto                 
dos uniformes no site do Colégio: www.cscjbh.com.br. 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.cscjbh.com.br/

