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LISTA DE MATERIAL- 2021 

HORÁRIO INTEGRAL –  5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

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. 
✓ Pente ou escova 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, toalha de banho, 

par de chinelo de borracha (uso obrigatório) - utilização após aula de natação. 
✓ 01 garrafinha para água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPOEIRA FUTSAL GINÁSTICA RÍTMICA NATAÇÃO 

Abadá (poderá ser 
adquirido em lojas de 
esportes ou junto aos 
professores de 
capoeira. 

Uniforme do SAFA, 
(short e camisa), 
chuteira, caneleira e 
meião. 

Collant e short 
apropriado para 
atividade. 

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

 

OBSERVAÇÕES: 

● Início das aulas:  01/02/2021. 

● O uniforme e o material de uso diário individual deverão ser identificados com o nome da criança 
e entregue nos dias  27 e 28 /01/2021, 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. 

● Para aula de música será necessário adquirir uma flauta doce Germânica e um caderno brochura 
1/4, com pauta e capa dura. Esse material poderá ser adquirido na escola, no valor de R$45,00. 
Para o estudante que fez o Integral e adquiriu o material em 2020, será usado o mesmo. 

● O Uniforme da Ginástica Rítmica: Capézio na 308 norte bl B loja 07 tel. 3349-5117 
 

 

 

 

O SAFA oferecerá como brinde no início do ano uma bolsa específica do Integral para os novos estudantes.  
 

O livro da Cultura Inglesa deverá ser adquirido na site: 

https://store.culturainglesa.net, seguindo o passo a passo enviado 

após cadastro do estudante na plataforma da Edify. 

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



 

SUGESTÕES PARA A COMPRA DE UNIFORME 

 
 
 

A Livraria Leitura estará com ponto de venda no  
SAFA a partir de 23 de novembro de 2020. 


