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I

MATERIAL INDIVIDUAL

INFANTIL

1

•
Bolsa para transportar mudas de roupa e objetos de uso pessoal.
Obs.: Em função das crianças terem, diariamente, pouquíssimo material a transportar, não serão permitidas as bolsas tipo
maleta ou de carrinho, devido ao espaço que ocupam no ambiente e ao barulho que provocam. Sugerimos que a bolsa seja de
fácil manuseio por parte da criança, com um tamanho adequado para caber às mudas diárias de roupa.
 01 Toalha de banho média (com o nome marcado);
 01 Copo plástico sem tampa para ficar na bolsa da criança; (com o nome marcado);
 Bolsa plástica com zíper (tamanho pequeno ou médio) e marcada para ficar no banheiro, contendo os itens abaixo:
01 Sabonete líquido/shampoo (único produto). (com o nome marcado)
01 Lavanda pequena (recipiente plástico). (com o nome marcado)
01 Escova de cabelo ou pente marcada com o nome. (com o nome marcado)
01 Escova de dente com protetor de cerdas e nome gravado. Solicitamos que a escova tenha o cabo uniforme e o protetor
seja do tipo que apenas envolva a “cabeça” da escova, para que ela possa ser encaixada no suporte adequado.


02 Livros de literatura infantil para o canto de leitura da classe. Em função da pesquisa de disponibilidade do mercado e por
desejarmos indicar títulos de qualidade, enviaremos para os antigos (que cursaram o Maternal conosco) uma pequena
relação / sugestões de livros literários, nas primeiras semanas de dezembro. Já para as crianças novatas (que ingressarão
no Colégio em 2022), enviaremos essa lista na primeira semana de aula, no porta–comunicados.

PORTA-COMUNICADOS APOIO

II

Observação: (deve ficar na bolsa durante todo o ano).
1- Os alunos antigos devem usar o mesmo de 2022, cuja etiqueta deve ser atualizada. Os que estiverem mal conservados
serão substituídos e entregues aos alunos na primeira semana de aula.
2- Os alunos novatos receberão seu porta-comunicados na primeira semana de aula.

III

UNIFORME



Camiseta e short ou short saia de malha na cor azul. (com o nome marcado)
Sandália modelo franciscano (cor à vontade). (com o nome marcado)
Observações:
1 - Favor não mandarem as crianças de tênis para o colégio nem com sandálias de outro modelo.
2 - O uniforme estará à venda, a partir do mês de dezembro na loja física – Galahad Camisaria. Endereço: Rua Virgínia
Loreto, 87, Parnamirim. Fone: (81) 3265-4995. ZAP: (81) 99591-8150. Horário de Funcionamento: De 2ª a 6ª feira – das
8h às 18h. Sábados – das 9h às 17h.

IV

IMPORTANTE

1 – TODO MATERIAL DE USO PESSOAL DEVERÁ SER, NECESSARIAMENTE, MARCADO. O UNIFORME TAMBÉM DEVERÁ SER
DEVIDAMENTE MARCADO, INCLUSIVE A SANDÁLIA.
2 – CADA CRIANÇA DEVERÁ TRAZER UMA QUANTIDADE DE MUDAS DE ROUPA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO (NO MÍNIMO 2
MUDAS), ASSIM COMO O SACO PLÁSTICO PARA GUARDAR A ROUPA SUJA.
3 – CHUPETAS E FRALDAS DEVEM SER MARCADAS.
Sugestão: Entregar todo o material antecipadamente à professora, no dia 31/01/2022, dentro de uma sacola plástica com o nome
da criança. (no horário de início do turno escolhido para 2022).

V

REUNIÃO SOBRE ADAPTAÇÃO
Atenção! Reunião de Pais para orientação sobre o período de adaptação das crianças:
Dia 28/01/2022, às 8h, para os alunos novatos do Infantil 1 - Manhã.
Dia 28/01/2022, às 14h, para os alunos novatos do Infantil 1 - Tarde.

