RELAÇÃO DE ENXOVAL - REGIME RESIDENCIAL
TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO - 2016






















01(um) par de tênis, cor PRETA, para Educação Física
05(cinco) pares de meias brancas
01(um) par de botas brancas de borracha
02(duas) calças de cor branca
02(duas) máscaras brancas
02(dois) gorros de cor branca
02(dois) jalecos de cor branca, sem bolsos
01(um) calção para Educação Física
01(uma) camiseta, sem manga, com emblema do IFNMG-Campus Salinas para Educação Física
02(duas) calças de Tektel, com emblema do IFNMG-Campus Salinas (Formação Geral) OU duas calças
jeans azul
02(duas) camisas, com emblema do IFNMG-Campus Salinas (Formação Geral)
02(duas) camisas, com emblema do IFNMG-Campus Salinas (Formação Profissional)
02(dois) lençóis (solteiro) - (MENOS COR BRANCA)
02(duas) colchas (solteiro) - 1,40mx2,20m - Tecido gorgurinho - uma verde (cor nº 70) e
uma laranja (cor nº 53)
02(duas) toalhas de banho - COR ESCURA
01(um) par de sandálias
02(dois) sacos de qualquer cor, para roupa suja(opcional)
02(dois) cadeados de boa qualidade (tamanho médio) para o armário
cuecas, lenços, meias e roupas diversas, na quantidade mínima necessário
Material para higiene pessoal (creme dental, sabonete, papel higiênico, etc.)
01(um) par de luvas de borracha para limpeza

FACULTATIVO:
01(um) boné
01(um) travesseiro
02(duas) fronhas
01(um) cobertor
OBSERVAÇÕES:
1 - O enxoval deverá ser apresentado na forma estabelecida - AS PEÇAS DEVERÃO ESTAR EM
CONDICOES NORMAIS DE USO - devidamente marcadas com o número da matrícula (Disponibilizado no
ato da matrícula pela secretaria de registros escolares). USE TINTA INDESBOTÁVEL. As peças do uniforme
não poderão ser descaracterizadas, ou seja, com modificações e adaptações pessoais. Não será permitido o uso
de calças desbotadas, com bordados ou estamparias e nem com rasgos e desfiados.
2 - Lembramos que não será permitido, sob nenhuma hipótese, o aluno deixar de apresentar qualquer item
exigido
3 - A aquisição de material especifico ficará sob a responsabilidade do aluno, de acordo com a indicação do
professor de cada disciplina (inclusive) livro didático, se for necessário), no início/decorrer do curso.

Prof. Thiago Moreira dos Santos
Diretor Geral Substituto

