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CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE (15 LITROS) COM: 
� 01 toalha de banho; 
� 01 roupão de banho atoalhado; 
� 01 sabonete; 
� 01 shampoo; 
� 01 pomada contra assaduras; 
� 01 jogo de pente e escova de cabelo; 
� 01 tubo de creme dental; 
� 01 escova de dente; 

� 01 repelente; 
� 01 chinelo; 
� 01 touca de banho; 
� 01 copo inox (gravado o nome da criança); 
� 01 garrafinha Squeeze; 
� 01 guardanapo 30X30 marcado com o nome da 

criança; 
� 01 toalha de mão 

 

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

pequeno com fronha (opcional). 
� 01 bolsa plástica transparente para roupas sujas 
 

MATERIAL DE USO ESCOLAR 
� 03 Brinquedos - sugestão: panelinhas, bonecas, 

animais, carrinhos ou brinquedos temáticos, como 
maleta de médico, ferramentas etc. Enviar um à 
escolha da criança; 

� 02 gibis; 
� 01 camisa de malha para ser usada nas aulas de arte; 
� 01 tesoura sem ponta; 
� 01 tubo de cola branca 500 gr.; 

� 03 folhas papel kraft; 
� 03 caixas de massa de modelar 12 cores; 
� 02 caixas de giz de cera 12 cores 
� 01 metro de americano cru; 
� 01 jogo pedagógico (quebra-cabeça, jogo da 

memória, etc); 
� 01 jogo de canetas hidrocor grande (12 cores); 
� 01 lápis de cor jumbo ou triangular; 

 
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 que estarão na escola em período integral foi elaborada para as atividades que acontecerão 
no período da manhã, esta lista deverá ser entregue separadamente da lista que foi pedida no informativo escolar que 
se refere a série que a criança frequenta no período da tarde. A lista que foi pedida no informativo deverá ser entregue 
a professora da turma na parte da tarde. 
Todo material deverá ser marcado com o nome da criança  


