R0L DE ROUPAS – 11 DIAS
As quantidades indicadas são uma sugestão. Fiquem à vontade para adequar, se assim preferirem. Sugerimos
que a mala seja feita dividindo metade das roupas na parte de baixo e, separadas pelas roupas de cama/toalhas,
a outra metade. Isso colabora na nossa forma de arrumação/administração do guarda roupa. As roupas devem
leves e confortáveis! TODAS AS ROUPAS E OBJETOS PESSOAIS DEVEM ESTAR MARCADOS COM O NOME
OU INICIAIS DA CRIANÇA
- 15 blusas
- 02 blusas de manga comprida
- 8 shorts
- 02 calças compridas
- 15 cuecas ou calcinhas
- 06 pares de meias
- 02 pares de tênis
- 01 par de chinelos (pode ser crocs)
- 01 colchonete fino ou saco de dormir (apenas para uso na noite do campismo)
- 01 bota (tipo "7 léguas" ou outra; somente para os menores de 10 anos)
- 01 kit-camping: mochila, prato e talheres (de metal ou plástico duro)
- 01 chapéu ou boné
- 01 lanterna (com pilhas sobressalentes – não recomendamos a lanterna elétrica)
- 02 trajes de banho
- 01 cantil (não é obrigatório)
- 02 roupas de dormir (indispensável!)
- 01 nécessaire de higiene pessoal (não esqueçam do repelente do protetor solar!)
- 01 nécessaire de medicamentos (contendo TODAS as medicações usuais da criança descritas na ficha médica e
primeiros socorros)
- 01 casaco leve
- 02 fronhas
- 01 travesseiro
- 04 lençóis
- 01 cobertor
- 02 toalhas de banho
- 02 toalhas de piscina
- 01 saco de roupa suja (não deve ser de plástico, sugerimos pano ou cami)
- 02 copos (aprox. 250ml, de metal ou plástico duro, marcados com o nome da criança)
- Pedimos material de sucata (lavado), câmara de pneu (carro ou caminhão) ou itens para o nosso guarda-roupa

de teatro!
A criança pode levar jogos de mesa e/ou livros para as horas livres. Pedimos aos pais que não enviem aparelhos
celulares de nenhum tipo. Como crianças em grupos de idade diferentes não sairão para o campismo ao mesmo
tempo, o material poderá ser emprestado entre irmãos e amigos que não tenham idades próximas.

