
 
[Infantil 4 e 1º ano Fundamental 1] Lista de bagagem: Dia de 

Acampamento 

 

Prezadas Famílias,  

 

Aproxima-se o Dia de Acampamento no Aruanã (www.aruana.com.br).  

 

Informações sobre a saída:  

 

Data: 5/10 | sexta-feira  

 

Horários:  

 

Partida: saída do colégio às 7h45, pontualmente.  

As crianças devem chegar às 7h30 (seu horário regular) e serão encaminhadas 

à sala de aula para organizarmos o embarque.  

IMPORTANTE: os responsáveis acompanharão o embarque no ônibus na calçada 

em frente o Colégio. Precisamos desse tempo na entrada para nossa 

organização.  

 

Retorno: sairemos às 17h, com chegada ao colégio prevista para às 18h30.  

IMPORTANTE: as crianças serão entregues aos responsáveis dentro do Colégio.  

A turma do Infantil 4 no saguão de entrada do Fundamental 2/Ensino Médio e 

as turmas do 1º ano na rampa do prédio do Infantil. Pedimos a todos que 

respeitem o desembarque e a entrada na escola para o melhor controle desse 

momento.  

 

Sugestão de bagagem:  

 

• 1 maiô, biquíni ou sunga  

• 1 toalha de banho ou de piscina  
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• 1 agasalho| moletom  

• 2 camisetas  

• 2 cuecas ou calcinhas  

• 2 pares de meias  

• 1 short ou bermuda  

• 1 boné ou chapéu  

• 1 par de chinelos de borracha  

• 1 par de tênis (as crianças devem vir calçadas com ele)  

• 1 escova de cabelos ou pente  

• 1 saco plástico para roupas molhadas  

• 1 Escova de dentes e creme dental  

• 1 Protetor solar  

• 1 Repelente  

• Boias de braço para piscina (se necessário)  

 

 

* Todos os pertences (roupas, acessórios e objetos pessoais) devem estar com 

os nomes dos alunos. Objetos de valor, câmeras e dinheiro não devem ser 

levados para esta atividade.  

* Comunicar aos professores ou coordenadora sobre o uso de medicação 

específica, a ser ministrada no dia que deve estar completamente identificada 

e especificada. As medicações com horários devem ser reguladas de modo que 

não precisem ser ministradas durante o dia.  

* A ficha médica deverá ser atualizada e também entregue à professora até 

3/10, quarta-feira.  

* É imprescindível enviar uma cópia do RG ou Certidão de Nascimento.  

 

Atenciosamente,  

Cintia Simão  

Coordenadora de Educação Infantil e 1º ano do Fundamental 1 


