
 

 

 

 

 

Lista de Materiais Ensino Médio e Subsequente 

Curso Técnico em Enfermagem 
 

Material e uniforme de Enfermagem: 
 

 

Observações Importantes: 

 

 Todo material deve ser identificado com nome e turma do aluno. 

 Os livros começarão a ser utilizados na primeira aula de março. 

 
Atenciosamente, 

Equipe de Enfermagem. 

EDUCAÇÃO INFANTIL: PORT. E/SUBE/CED/GRE Nº 1453 DE 27/01/2012. FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PARECER CEE Nº 180/2011. 
ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO: PARECER CEE Nº 616/1983. TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PARECER CEE Nº157/2004. TÉCNICO EM RADIOLOGIA: PARECER Nº 01.MIV.01.050016/SEEDUC/DICA/2016. 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. 
TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. TÉCNICO EM SECRETARIADO: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. TÉCNICO EM ENFERMAGEM: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. 
TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO: PORTARIA SEEDUC/SUGEN/AUT. Nº 652 DE 07/07/2015. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:  PARECER Nº 01.MIV.01.051016/SEEDUC/DICA/2016. 

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: PARECER Nº 008 DE 27/01/2015 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR – 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO -  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO. 
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Quantidade Material 

01 Caderno de bolso com anotações do resumo das práticas trabalhadas em sala. 

 

01 

Para ações de saúde, laboratório e eventos técnicos:  
Jaleco na altura do joelho com manga longa em gabardine de microfibra ou Oxford, 
com dois bolso na 
altura do quadril e um na altura do peito, com nome e sobre-nome e a frase Estag. Téc. 
em Enfermagem bordado com linha vermelha. 

 

 

01 

Para ações de saúde, laboratório e eventos técnicos:  

Calça de brim branca grossa e/ou jeans (não pode ser em strechdo tipo moletom), o 

modelo skinny e o super skinny deixam o dorso do pé desprotegido não sendo 

adequado, calças de cós muito baixo não  são adequadas ao ambiente escolar e 

hospitalar, opte por uma cintura média ou alta. As  melhores opções de calça são 

tradicional ou flaire (bocasino). 

Obs: A calça jeans na cor indigo, sem rasgos, aplicações ou estampas é o uniforme 

principal do curso, devendo ser substituída por branca seguindo a orientação da 
Coordenação de Enfermagem  

01 Blusa do Unifome – Pólo Branca 

01 Para ações de saúde, laboratório e eventos técnicos: 

Estágio - Tênis Keds, naútico, crocs fechado ou sapato usaflex, de courino ou couro, 

não pode ser de 

lona, deve ser totalmente branco ou preto para ser usado com calça jeans no estágio da 

2ª série e totalmente branco para ser usado no estágio da 3ªsérie, o sapato deve ser sem 

detalhes. 

01 Para ações de saúde, laboratório e eventos técnicos: 

Rede de cabelo para cóqui com ou sem laço preto ou branca.  

 

01 

Estojo para material de estágio e aulas de laboratório: 
 

Estágio (2ª e 3ªsérie e período) - máscara N95, face shield, termômetro digital, 
esfignomanômetro manual (aparelho de pressão arterial) , não pode ser digital , 
estetoscópio, 10 capotes descartáveis (levar 2 por dia de estágio, régua de 20 cm, 10 
pares de luvas de procedimento (levar os 10 pares todos os dias) 1 par de luva estéril, 
caneta de cd. 
 
Aulas práticas (1ªsérie e período) - oficinas de práticas (2° e 3ªsérie e período) e 
provas práticas -agulha de 13X 4,5, agulha de 25X 7, agulha de 40X 12, seringa de 
20ml, seringa de 10ml, seringa de 5ml, seringa de 1ml, Jelco n° 20, pacote de 5 gazes 
estéries, atadura de 15 cm., garrote com 30 cm, termômetro digital, esfignomanômetro 
manual (aparelho de pressão arterial), não pode ser digital , estetoscópio. OBS: Para 
oficina de práticas levar material das práticas que tiver dúvidas. 

http://www.colegiorealengo.br/
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