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Além do material didático de seu ano, os alunos em horário integral deverão trazer os 
itens pessoais discriminados abaixo:

 

Escova de dente (deverá ser trocada a cada três meses)
 
Creme dental 
 
Sabonete líquido 
 
Shampoo 
 
Condicionador 
 
Uma muda completa de roupa diariamente (não precisa ser necessariamente do uniforme)
 
Escova ou pente para cabelos 
 
Toalha de banho 
 
Um creme para pentear 
 
Chinelo 
 
 

 

Observações importantes: 

• Todo o uniforme (meias, tênis, bermudas, blusas, merendeiras, mochila) também 
deve ser identificado com o nome

• Os alunos do integral que forem tomar banho deverão 
com os seus pertences. Sendo assim, pedimos que o responsável deixe a bolsa do 
integral (mochila) na creche. A mochilacom o material escolar fica junto com o 
aluno no período escolar.

“Amor é demonstração de afeto, carinho e ternura. Devemos ter esse sentimento dentro de nós para 
viver intensamente e melhor com o outro. 
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  COLÉGIO ABOLIÇÃO 

Período Integral 

Lista de Material2020 
 
 

Além do material didático de seu ano, os alunos em horário integral deverão trazer os 
itens pessoais discriminados abaixo: 

Para Uso Pessoal 
(deverá ser trocada a cada três meses) 

Uma muda completa de roupa diariamente (não precisa ser necessariamente do uniforme)

Observações importantes:  

Todo o uniforme (meias, tênis, bermudas, blusas, merendeiras, mochila) também 
deve ser identificado com o nome e série do aluno. 
Os alunos do integral que forem tomar banho deverão trazer uma bolsa separada 
com os seus pertences. Sendo assim, pedimos que o responsável deixe a bolsa do 
integral (mochila) na creche. A mochilacom o material escolar fica junto com o 
aluno no período escolar. 

Atenciosamente, 

Direção 

de afeto, carinho e ternura. Devemos ter esse sentimento dentro de nós para 
viver intensamente e melhor com o outro.  

Seja bem vindo ao Integral!” 
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Além do material didático de seu ano, os alunos em horário integral deverão trazer os 

Uma muda completa de roupa diariamente (não precisa ser necessariamente do uniforme) 

Todo o uniforme (meias, tênis, bermudas, blusas, merendeiras, mochila) também 

trazer uma bolsa separada 
com os seus pertences. Sendo assim, pedimos que o responsável deixe a bolsa do 
integral (mochila) na creche. A mochilacom o material escolar fica junto com o 

de afeto, carinho e ternura. Devemos ter esse sentimento dentro de nós para 


