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LISTA DE MATERIAL- 2020 

HORÁRIO INTEGRAL – INFANTIL IV e V 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO  

 
✓ 01 Escova de dente com protetor. 
✓ 01 creme dental. 
✓ 01 estojo para guardar os itens acima (higiene bucal). 
✓ 01 sabonete líquido. 
✓ 01 xampu. 
✓ 01 condicionador. 
✓ 01 creme de pentear. 
✓ 01 escova ou pente de cabelo. 
✓ 01 saquinho de xuxinha para cabelo (meninas). 
✓ 01 caixa plástica com alça para ser utilizada como nécessaire e guardar os materiais de higiene. 
✓ 01 mochila contendo: 01 uniforme completo do integral, calcinha ou cueca, par de meias, par de chinelos de 

borracha, toalha de banho. 
✓ 01 garrafinha para água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPOEIRA NATAÇÃO PSICOMOTRICIDADE BALLET JUDÔ 

Abadá (poderá ser 
adquirido em lojas de 
esportes. 

Touca de natação. 
Maiô / sunga. 
Toalha. 
Roupão. 
Sandália de borracha. 
Óculos de natação. 

Uniforme do SAFA, tênis e 
meia. 

Collant, saia, meia, 
faixa ou rede de 
cabelo. 

Kimono em lojas de 
esportes.  

 
 

OBSERVAÇÕES: 

● Início das aulas:  27/01/2020. 
● O uniforme e o material de uso diário individual deverão ser identificados com o nome da criança 

e entregue nos dias  23 e  24 /01/2020, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
● O estojo de higiene bucal será enviado para casa toda sexta-feira para higienização, devendo voltar 

para a escola na segunda-feira. 
● O Uniforme do Ballet poderá ser adquirido nas seguintes lojas: Encanto do ballet 308 norte bl B loja 

67 subsolo te. 3202-1705 ou Capézio na 308 norte bl B loja 07 tel. 3349-5117. 
 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA A COMPRA DE UNIFORME 

 

O SAFA oferecerá como brinde no início do ano, uma bolsa e uma agenda específica do Integral. 

Para 2020, o livro da Cultura Inglesa estará incluso na mensalidade.  
 

O uniforme escolar poderá ser adquirido 
nas lojas relacionadas no verso. 



 

Pelo site: 

www.pluriformeloja.com.br 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
 

A Livraria Leitura estará com ponto de venda no  

SAFA a partir de 18 de novembro de 2019  a 31 de janeiro 

de 2020. 

http://www.pluriformeloja.com.br/

