
                                                                                        
 

 LISTA DE MATERIAL – 2021 
 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

1) Todo material escolar deverá ser marcado com o nome do(a) aluno(a). 
2) O Colégio informará com antecedência a necessidade de reposição dos itens de higiene. 
3) A data de entrega dos materiais será comunicada no final do mês de janeiro, por e-mail, bem como                   
a data e horário da primeira reunião de pais. 
4) Início das aulas: 3 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

UNIFORME 
 

● Blusa branca, calça e bermuda em tactel azul marinho e agasalhos com logomarca; short- saia,               
conforme modelo adotado pelo Colégio; 

● Tênis e meia; 
● Educação Física: maiô/sunga e touca, short e camiseta azul, padronizados com logomarca do             

Colégio. 
● O uniforme diário e o uniforme de Educação Física devem ser completos. O uso é obrigatório. Foto                 

dos uniformes no site do Colégio: www.cscjbh.com.br. 
 

 
 

 
Material Individual 

 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 
Deverá ser trazido todos os dias e identificado com o nome da            
criança: 
● 1 merendeira, contendo 1 guardanapo de pano e 1 copo para água            

com o nome da criança. 
● 1 mochila para colocar a agenda do colégio. 

Entregar à professora em data a ser comunicada no final de           
janeiro: 
● 1 pente ou escova de cabelo para uso individual com nome. 
● 1 mochila contendo: 1 saboneteira, 1 toalha de banho, 1 pacote de            

lenço umedecido, 1 conjunto de uniforme, 1 par de chinelos ou           
sandália anatômica.  

● 1 pomada para assadura. 
● 3 pacotes de lenços umedecidos. 
● 1 avental padrão com a logo do Sagrado e com o nome da criança. 
● 1 travesseiro. 
● 1 lençol pequeno com elástico e uma fronha com o nome da criança             

bordado ou escrito. 
● 1 pote de massinha de 500g. 
● Acessórios usados (bolsas, carteiras, chapéus, lenços). 
● 0,5 metro de tecido americano cru. 

Livros 

Os livros de literatura irão compor a biblioteca de classe, serão pedidos            
no primeiro dia de aula e devolvidos no final do ano letivo de 2021.              
Como serão manuseados por todas as crianças da turma durante o ano,            
podem ocorrer desgastes.  

Material de Artes 
 

Diante do contexto de ensino remoto emergencial em 2020, para os           
alunos veteranos, os materiais de arte serão solicitados apenas no          
segundo semestre, caso haja necessidade. 

http://www.cscjbh.com.br/

