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RELAÇÃO MATERIAL ESCOLAR INDIVIDUAL PARA 2017 
 

SEI – Sistema de Educação Integral  
Infantil I ao 5º Ano 

 
 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 

- Fardamento padronizado do SEI (blusa e short). É obrigatório que os fardamentos do SEI, 
regular e esporte sejam bordados com o nome e sobrenome do aluno. A fonte da letra do 
bordado deverá ser arial de tamanho 1cm de altura por 8 cm de largura. O fardamento de cor 
branca deverá ser bordado com a cor azul marinho, e os demais fardamentos deverão serem 
bordados com a cor branca. 
 
- Depósito padronizado com material de higiene pessoal (xampu, condicionador, creme para 
pentear, sabonete líquido, escova, creme dental, perfume, escova ou pente de cabelo), identificados. 
- Uma bolsa (modelo padronizado, disponível em quatro cores opcionais à venda também na Livraria 
e Papelaria Dom Quintino) para condução do material diário, identificada. 
- Uma toalha de banho, bordada com o nome do aluno. 
- Roupas extras (blusas, shorts, calcinha-meninas/cueca-meninos) e chinelo de dedo (estilo chinelo 
havaianas), identificados. 
- Fraldas descartáveis, pomada anti-assadura e lenço umedecido para alunos do Infantil I, II e III 
(que ainda usam fralda), identificados. 
- Um lençol luva e um lençol (para repouso) bordados com o nome do aluno. 
- 01 caderno de pauta dupla grande para os alunos do Infantil IV ao 5° Ano identificado. 
- Prezando pela organização da bolsa do SEI encontra-se à venda na Livraria e Papelaria Dom 
Quintino sacolas plásticas com zíper. 

 

 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

Obs1: O responsável deverá enviar a toalha de banho, o lençol luva e o lençol solteiro no primeiro 
dia útil de cada semana e estes ficarão na escola no decorrer deste período, e no último dia útil da 
semana, serão devolvidos para que os pais façam a higienização dos mesmos. 
 

Obs2: Na bolsa padronizada do SEI deverão vir diariamente os seguintes itens: fardamento do SEI, 
chinelo de dedo, calcinha ou cueca, roupas extras, fraldas descartáveis (Alunos do Infantil I, II e III 
que ainda usam fralda) e o fardamento do esporte no dia da atividade física. 
 

Obs3: O depósito com o material de higiene pessoal do aluno ficará na escola. À medida que o 
material de higiene pessoal for acabando será realizada uma solicitação pela escola e a reposição 
deverá ser providenciada pela família. 
 

Ressaltamos que todo o material do aluno deverá ser IDENTIFICADO com o nome e sobrenome da 
criança. 

 

INÍCIO DAS AULAS DO SEI EM 2017:  
 

23/01 (Segunda-feira) – Infantil V, 1° Ano, 2° Ano, 3° Ano, 4° Ano e 5º Ano. 
26/01 (Quinta-feira) – Infantil IV 
30/01 (Segunda-feira) – Infantil I, II e III. 
 

 
 

ADQUIRA SEU MATERIAL ESCOLAR NA LIVRARIA E PAPELARIA DOM QUINTINO.  

http://www.domquintino.com.br/

