
 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO PESSOAL 
Usado ao longo do ano letivo 

 
 01 bolsa com a logomarca do TC (uso diário) 

 01 conjunto de roupa ou outro fardamento, se 

preferir, e sandália na cor branca ou azul-

marinho (devidamente marcados) 

 Sacos plásticos para transporte diário de 

roupas sujas  

 01 toalha de banho (devidamente marcada) 

 

Observação: 

 Enviaremos diariamente para casa a toalha e as roupas para que elas sejam higienizadas. 

Nécessaire, contendo: 

 01 xampu 

 01 condicionador 

 01 sabonete líquido 

 01 pente ou escova de cabelo 

 01 colônia (de uso habitual da criança)  

 01 escova de dente com protetor 

 01 creme dental 

 

Observação: 

 Todos os itens de uso pessoal do aluno deverão estar marcados com o nome/sobrenome e o turno em que estuda. 

 O fardamento destinado à atividade esportiva deverá ser enviado exclusivamente nos dias da sua prática e não 

será considerado como fardamento oficial do TC. 

 O aluno que optar por natação deverá trazer atestado de saúde. 

 

 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
Para ser usado ao longo do ano letivo, de maneira fracionada, na produção das atividades relacionadas às artes visuais 

(1º e 2º semestres) 
 

 01 caixa de hidrocor grosso 12 cores 

 01 bloco em espiral de papel tamanho A3 

 01 caderno grande de desenho em espiral com 

48fls 

 01 lápis grafite jumbo triangular c/ apontador 

 01 lápis grafite triangular  

 01 borracha quadrada  

 01 caixa de lápis de cera 

 01 pote de massa de modelar (amido) 150g 

 01 bloco de papel arte colorido A4 

 01 pote de tinta guache 250ml 

 01 pincel Nº 18 

 01 tesoura pequena (marcada)  

 02 folhas de lixa para pintura em atividades de 

educação artística 

 01 livro de história (compatível com a faixa 

etária)  

 1/2m de tecido algodãozinho para atividades de 

educação artística  

 Revistas usadas 


