
 TOODLER (Maternal 1 – 2 anos) 

 UNIFORME DIÁRIO 

 • Camiseta regata, manga curta ou longa padronizada branca/cinza. 

 • Camiseta baby look padronizada. 

 • Calça legging padronizada. 

 • Bermuda padronizada cinza. 

 • Jaqueta ou blusão padronizado. 

 • Calçado fechado ou tênis, sandália de abotoar. 

 Não é permi�do o uso de chinelo, tênis de rodinha ou sandália de dedo. Importante: 

 camisetas, agasalhos e demais peças do uniforme deverão ter o nome da criança, 

 com e�queta própria ou caneta de tecido. 

 - É obrigatório o uso de uniforme em todas as a�vidades pedagógicas do Colégio, 

 inclusive nos turnos contrários. 

 ENCOMENDAS E CONTATO 

 Uniforme - (11) 96857-2491 / vendas.potozziuniformes@hotmail.com 

 Tênis Personalizado -  (11) 93391-6420 

 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DE HIGIENE 

 •  1  mochila  com  nome  gravado  contendo:  1  troca  de  uniforme  (para  emergência) 

 e�quetada  e  embalada,  squeeze  para  água  com  nome,  2  máscaras  (para  trocar  a  cada 

 duas horas) e kit de higiene (escova, creme dental e toalha). 

 • 1 lancheira com nome gravado contendo:  1 toalha  de tecido para o lanche. 

 • 1 maleta A4 Azul  (de preferência com elás�co) 

 •  1 camiseta GRANDE  com nome para a�vidades de Arte. 

 •  1 pasta catálogo preta, com 50 saquinhos grossos (CASO NÃO TENHA ADQUIRIDO EM 

 2021) 



 USO INDIVIDUAL 

 2  Giz de cera – grosso (12 cores)  1  Pacote Palito de sorvete 

 1  Caixa de lápis de cor, 12 cores (JUMBO)  2  Potes de massinhas 500 gr 

 1  Aquarela  4  Lenço Descartável (caixa) 
 1  Pintura a dedo (6 cores)  3  Caixa de lenço umedecido 

 1  Pacote de Algodão  1  Giz de cera fino (12 cores) 
 1  Pacote de Palito de Churrasco  1  Fita Crepe 

 1  Pacote de Bexigas  1  Guache Colorido 250 ml 

 1  Cola Bastão  1  Rolinho de Pintura 

 OBSERVAÇÕES 

 •  Solicitaremos  ao  longo  do  ano:  Alimentos  para  a  realização  de  prá�cas  de  culinária, 

 ilustrações  ou  objetos  para  os  projetos  pedagógicos,  sucatas,  rótulos  ou  embalagens,  taxa 

 para eventos culturais extras e/ou excursões, entre outros. 

 •  Concordamos  com  o  reaproveitamento  do  material  do  ano  anterior  (pastas,  tesouras, 

 cadernos, lápis de cor) se a família preferir. 

 •  Pedimos  especial  atenção  às  marcas  dos  produtos,  que  influenciam  na  qualidade  e 

 durabilidade. 

 IDENTIFICAR TODO O MATERIAL DE USO INDIVIDUAL, 

 ASSIM COMO AS  PEÇAS DE UNIFORME! 


