RUA 3, n° 1780 AV.14 – 16 CENTRO, RIO CLARO- SP
TEL: (19) 3534-1999 / (19) 3534-4212 CEL: 8198-6893
e-mail: desafiojovem@desafiojovem.com.br Site: www.desafiojovem.com.br

LISTA DE MATERIAIS
A – Material Didático:
01 Livro por mês; 02 cadernos universitários; 04 canetas (azul e vermelha); 01 borracha; 01
régua; 02 lápis; 01 Bíblia (João F. de Almeida); 01 tubo de cola; 02 pastas elásticas; 10
envelopes e selos e 2 pacotes de sulfite A4 cor branca com 1000 folhas (Ripax).
B – Uso Pessoal:
02 cobertores; 01 travesseiro; 02 toalhas de banho e 02 de rosto; 01 escova de dental; roupa
para trabalho; roupa social ou esporte; calçados. (Maximo 3 peças de cada). Sapatão para
trabalho.
C – Alimentação
03 latas de óleo; 10 kg de açúcar; 02 pacotes de arroz 5 kg; 03 pacotes de feijão de 1 kg; 05
pacotes de macarrão de 500 gr ;02 kg de farinha de trigo ,01 fermento em pó(médio), 02
pacotes de bolacha de rosca;01 pote de margarina de 500gr; 06 caixas de leite longa vida; 02
caixas de chá de 400gr; 10 pacotes de suco; 01 lata de achocolatado 500gr; 01 kg de sal; 01
pacote de café 500 gr; 02 potes de tempero 300 gr; 02 caixas de polpa de tomate 520 gr.; 01 fr.
de vinagre.
(Obs.: evitar cestas básicas prontas, pois, nem sempre contém todos os itens acima e
quantidades pedidas). NÃO DEIXE DE REPOR A CESTA BASICA MENSAL.
D – Higiene Pessoal: (repor mensalmente na primeira visita do mês os itens abaixo)
01 pacote de papel higiênico c/ 8 rolos; 01 desodorante de bastão ou rool-on; 03 sabonetes; 01
tubo de creme de barbear; 02 tubos de creme dental; 07 barbeadores descartáveis ou com
refil; 01 shampoo; 01 caixa de cotonetes.
E – Produtos de limpeza: (Repor mensalmente na primeira visita do mês os itens).
01 caixa de sabão em pó de 1 kg; 01 frasco de desinfetante de 2 lt; 02 frascos de detergente de
500 ml; 02 litros de água sanitária.
F – Diversos:
01 balde; 02 fotos 3x4; RG; CPF (xerox).
G – Kit de primeiros socorros:
01 rolo de esparadrapo; 01 mentiolate; 01 pacote médio de algodão;10 pacotinhos de gaze; 01
novalgina em gotas;
Mais: 02 caixas de neosaldina; (02 atroveran ou buscopan); 02 benegripe; 02 cartelas de
dorflex.
H-Caixa do aluno: deixar com o monitor de R$ 30,00 a R$ 50,00 para eventualidades
OBS: NÃO TRAZER APARELHO DE SOM, LIVROS, REVISTAS, BEBIDAS, DROGAS E
CIGARROS.

