
Não levar material caro,  
pois não responsabilizamos pelo  
o mesmo perdido ou esquecidos 

Vestuário de 1 semana Janeiro (COLOCAR O NOME NOS PERTENCES)  
 
• 02 calças de jeans; 
• 02 calças de moletom ou leg; 
• 07 shorts ou bermudas; 
• 03 blusas de moletom  
• 01 roupão de banho; 
• 10 camisetas ou blusinhas; 
• 02 Roupas de guerra (roupa velha) 
• 01/02 pijamas; 
• 08 pares de meias; 
• 02 calção de banho ou maiô; 
• 01 boné; 
• 02 pares de tênis; 
• 01 par de chinelos; 
• 01 saco de pano para a guarda de roupas sujas de uso e Higiene pessoal: 
• 01 conjunto de roupa de cama completo, travesseiro, cobertor/edredom 
• toalhas de banho e rosto 
• Sabonete, pente ou escova, escova de dentes, creme dental, repelente,  
manteiga de cacau, etc. 
• Cantil – pode ser uma garrafinha 
 
ATENÇÃO:   
• Lanterna (com pilhas) Observação: Lanterna boa e pilhas boa. 
Importante: Senhores pais, colocarem nome em todo vestuário das crianças. 
Dicas montar uns kits, diário em saquinhos isso irá ajudar demais. 
 

Vestuário de 1 semana em Julho (COLOCAR O NOME NOS PERTENCES) 

• 02 calças de jeans; 
• 04 calças de moletom ou leg; 
• 07 shorts ou bermudas; 
• 05 blusas de moletom ou agasalho (Uma jaqueta reforçada) 
• 01 roupão de banho; 
• 10 camisetas ou blusinhas; 
• 02 Roupas de guerra (roupa velha) 
• 01/02 pijamas; 
• 08 pares de meias; 
• 01 calção de banho ou maiô; 
• 01 boné; 
• 02 pares de tênis; 
• 01 par de chinelos; 
• 01 saco de pano para a guarda de roupas sujas de uso e Higiene pessoal: 
• 01 conjunto de roupa de cama completo, travesseiro, cobertor/edredom 
• toalhas de banho e rosto 
• Sabonete, pente ou escova, escova de dentes, creme dental, repelente,  
manteiga de cacau, etc. • Cantil – pode ser uma garrafinha 

ATENÇÃO:  
• Lanterna (com pilhas) Observação: Lanterna boa e pilhas boa. 
Material para Campismo igual a lista acima. 
Material esquecido fica a disposição para recupera-los em 30 dias em nosso escritório.  
Colocar nome nos pertences, para ajudar na identificação.  



 


