
 

 

 

RELAÇÃO DE MATERIAIS – 2022 

 

Senhores Pais, 

 

O STI – Sistema de Tempo Integral do Daulia – é um espaço educativo onde a criança é estimulada 

com atividades diversificadas, ampliando seu aproveitamento escolar e desenvolvendo suas 

potencialidades.  

Na equipe do STI, as famílias poderão contar com profissionais da educação, psicologia, saúde e 

nutrição. 

O Sistema de Tempo Integral é oferecido para alunos da Educação Infantil, no turno da manhã, e 

para os alunos do Ensino Fundamental (até o 6º ano), no turno da tarde. 

É CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO QUE O ALUNO TENHA TODO O 

MATERIAL. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (Permanecem na Escola durante toda a semana) 

Os materiais descritos neste item deverão ser enviados à Escola na segunda-feira, na mochila da 

criança, e, na sexta-feira, serão devolvidos para a devida higienização pela família. 

Bolsa que comporte todo o material da criança, contendo: 

 Toalha de banho; 

 01 lençol com elástico; 

 01 fronha; 

 01 lençol para a criança usar como cobertor. O repouso acontece em um espaço climatizado. 

Caso a criança seja sensível ao frio, a família deve enviar uma manta. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (Ficam permanentemente na Escola, sendo solicitada reposição 

quando necessário) 

 Escova de dente com protetor de cerdas; 

 Creme dental sem flúor; 

 Pente ou escova de cabelo; 

 Xampu; 

 Condicionador; 

 Creme de pentear (se a criança necessitar). 

 

MATERIAL INDIVIDUAL (Enviado à Escola todos os dias) 

 02 mudas de roupa: uma para ficar no STI e outra para ir para casa; 

 Peças íntimas em quantidade suficiente. 



 
 

 

ATIVIDADES 

 Acompanhamento das tarefas de casa; 

 Revisão de conteúdo; 

 Intensificação dos estudos em período de avaliação; 

 Higiene Corporal; 

 Alimentação (Lanche e Almoço); 

 Programa de Educação Bilíngue (Aulas todos os dias); 

 Atividade Psicomotora; 

 Aula de Música; 

ATENÇÃO A ESTA INFORMAÇÃO! 

Os alunos do STI poderão escolher uma modalidade dentre as que são oferecidas nas Escolinhas Esportivas 

da Escola. Atualmente, o valor da mensalidade dessa atividade é de R$ 110,00, mas, especialmente para o 

aluno do STI é gratuita! 

Promoção sujeita à disponibilidade de vaga e horário, portanto, se antecipe. 

HORÁRIOS DO STI: 

 MANHÃ – 7h15min às 13h15min; 

 TARDE – 11h50min às 17h15min. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Todo o material da criança deverá ser marcado (de forma permanente) com nome e 

sobrenome; 

 Alunos do STI devem ter o material necessário à realização das tarefas, na sala de aula 

regular e no STI; 

 O STI tem uniforme próprio, necessário à rotina da criança. O uniforme do STI está à venda 

na Lojinha do Colégio; 

 A criança em rotina de STI necessita de uma agenda específica para registro das atividades 

como: alimentação, repouso, banho, medicação, evacuação e outras situações que, 

porventura, possam acontecer. A agenda do STI está à venda na Lojinha do Colégio. Valor 

R$ 55,00; 

 Início das aulas: 18/01/2022. 

 

A educação dos filhos é o maior investimento que uma família pode realizar! 

 

 


