
 

  



 

ENSINO INTEGRAL 
 
 

O Colégio Equação Certa, tendo em vista a necessidade real e urgente das famílias em um 
acompanhamento sistematizado em relação à aprendizagem e desenvolvimento das 
habilidades de suas crianças de forma integral, oferece o sistema de turno integral para as 
crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental - anos iniciais. Para isso, solicitamos os 
seguintes materiais: 
 

MATERIAL INDIVIDUAL (trazer diariamente para a escola com todos os itens identificados com 
o nome e sobrenome e ano escolar da criança): 
 

• 01 (uma) sacola personalizada para uso diário para acoplar fardamento limpo, sujo ou 
molhado (adquirir na escola). 

• 01 (uma) toalha de banho que será transportada diariamente na sacola personalizada. 

• 01 (um) uniforme do integral bordado com o nome da criança (todos os níveis). 

• 01 (uma) sandália branca de couro, para uso no contraturno (sugestão: ortopé ou similar). 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL FREQUENTE (ficar na escola): 
Cuidados da criança (identificar todo o material): 
 

• 01 (um) sabonete líquido, para uso higiênico. 

• 01 (um) xampu. 

• 01 (uma) colônia. 

• 01 (um) pente ou escova de cabelo. 

• 01 (um) estojo (identificado com o nome da criança) com escova de dente e creme dental. 

• 01 (uma) sandália (estilo havaianas), para uso no banho. 

• 01 (uma) fronha com travesseiro pequeno. 

• 01 (uma) manta pequena, para agasalhar durante o repouso. 
 

Obs.: todo o material de cama e banho será enviado para casa ao final da semana e retornar 
para a escola impreterivelmente na segunda-feira. 
 

• 01 (um) depósito branco transparente (identificado com o nome da criança) para guardar 
materiais higiênicos (supracitados). 
 

MATERIAL DE USO COLETIVO EXCLUSIVAMENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO 
FUNDAMENTAL (ficar na escola, não precisa identificar com o nome da criança):  
 

OBSERVAÇÃO: ADQUIRIR APENAS O MATERIAL DO NÍVEL ESCOLAR DA CRIANÇA. 
 

• 02 (duas) caixas de giz de cera Gizão (Infantil 1 e 2). 

• 06 (seis) lápis triangular (Infantil 3). 

• 02 (dois) conjuntos de canetinha hidrocor GROSSO (Infantil 3) 

• 04 (quatro) borrachas retangulares (Infantil 3). 

• 02 (duas) caixas de lápis de cor triangular GROSSO (Infantil 3). 

• 06 (seis) lápis com borrachas ponteiras (Infantil 4, Infantil 5 e 1º ano). 

• 02 (duas) caixas de lápis de cor (Infantil 4, Infantil 5 e 1º ano). 

• 02 (dois) conjuntos de canetinha hidrocor FINO (Infantil 4, Infantil 5 e 1º ano) 


