Lista de Material 2017
BERÇÁRIO
MATERIAL DE HIGIENE
01 Agenda (adquirida na escola)
01 Mamadeira para leite (Somente crianças até 01 ano)
01 Mamadeira para suco (Somente crianças até 01
ano)
01 Copo com bico
01 Chupeta reserva (se a criança usar)
01 Escova de dente com protetor ou dedeira
01 Tubo de creme dental sem flúor
01 Pente ou escova de cabelo
01 Toalha de mão com nome (toda segunda-feira)
01 Shampoo infantil
01 Condicionador infantil
01 Sabonete com saboneteira

02 Sabonetes líquidos
01 Pacote de algodão branco
02 Caixas de lenço de papel
02 Pacotes de papel toalha
200 Copos descartáveis
01 Pacote de fraldas
01 Pomada de assadura
02 Potes de lenços umedecidos
01 Rolo de saco plástico de 15 litros (para roupas sujas)
01 livro paradidático (será solicitado no início das
aulas pela professora)

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE ARTES
01 Bloco colorido A4
01 DVD-R
01 Caneta para retroprojetor
03 Placas de E.V.A
01 Caixa de tinta pintura a dedo
01 Tela de pintura 20x20 (para exposição)
01 caixa de giz de cera jumbo

06 Cartelas de adesivos
01 Camiseta maior que o tamanho da criança (para
aula de pintura)
02 Metros de TNT (cores)
01 livrinho de história próprio para a idade
01 Brinquedo próprio para a idade

MOCHILA
Diariamente a mochila deve conter:
 Agenda
 04 Trocas de roupa completas de calor
 02 Trocas de roupa de frio (ou vice versa)

 02 Babadores
 01 Toalha de banho (toda segunda e quarta)

INFORMAÇÕES






Início das aulas para Berçário, Integral e Semi 10/01 (terça-feira);
Início do ano letivo para o meio período 25/01 (quarta-feira) da Educação Infantil;
Início do ano letivo para o meio período 31/01 (terça-feira) do Fundamental.
A reposição dos materiais de higiene será solicitada pelas berçaristas via agenda sempre que estiver acabando.
TODO MATERIAL E UNIFORME DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO ALUNO.

