LISTA DE MATERIAL EDUCAÇÃO INFANTIL - INTEGRAL
ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO AO MATERIAL INDIVIDUAL









Todas as roupas e toalhas da criança deverão estar devidamente marcadas com seu nome e
sobrenome, com caneta própria para tecido ou bordado.
A escola não poderá se responsabilizar em casos de extravio de roupas não marcadas com
o nome da criança.
A falta ou troca de qualquer peça de roupa deverá ser comunicada à Coordenação no dia
seguinte.
A entrega de material na data prevista é indispensável para o início das atividades da
criança na Escola.
Os copos, kits e escovas deverão ser gravados com o nome da criança, não sendo
permitida a marcação com fita adesiva, esparadrapo ou caneta, para evitar extravio.
As sandálias devem ser marcadas com o nome da criança.
As crianças devem trazer e levar suas roupas, diariamente (sempre em uma sacola plástica
retornável).

CONFIRA A SEGUIR A LISTA DE MATERIAL DE SUA CRIANÇA











01 Kit com escova de dente e creme dental.
03 Calcinhas ou cuequinhas (quantidade sugestiva).
01 Toalha de banho (gravada com o nome da criança)
02 Uniformes completos para troca após o banho (sugerimos adquirir 3).
01 Copo.
01 Sacola para roupa suja.
Para as crianças que ainda usam fraldas descartáveis, enviar, diariamente, 3 fraldas na
mochila e 1 pomada para evitar assaduras.
Material para o banho: sabonete líquido, shampoo e condicionador.
Uma sandália antiderrapante (para a inda ao banho).
01 Brinquedo educativo.

ITENS QUE VIRÃO NA MOCHILA DIARIAMENTE:




02 mudas de roupa
01 calcinha ou cueca.
02 sacos plásticos para roupa suja ou molhada.



OBJETOS QUE FICAM NO ARMÉRIO DA SALA: (com o nome gravado)







Pente ou escova de cabelo.
Escova e creme dental.
Sabonete líquido, shampoo e condicionador.
Toalha de banho (Trocadas nas quartas e sextas-feiras).
Uma colônia corporal.



O material do Integral deve ser entregue, separado do material do Regular.
IMPORTANTE:
 Todo material deve ser entregue com o nome da criança gravado.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2019, no horário: de 8h às 11h30
 Início do Ano Letivo: 01/02/2018 (Sexta-feira).
SEJA BEM VINDO!

LISTA DE MATERIAL ENSINO FUNDAMENTAL I - INTEGRAL
ORIENTAÇÕES GERAIS QUANTO AO MATERIAL INDIVIDUAL









Todas as roupas e toalhas da criança deverão estar devidamente marcadas com seu nome e
sobrenome, com caneta própria para tecido ou bordado.
A escola não poderá se responsabilizar em casos de extravio de roupas não marcadas com
o nome da criança.
A falta ou troca de qualquer peça de roupa deverá ser comunicada à Coordenação no dia
seguinte.
A entrega de material na data prevista é indispensável para o início das atividades da
criança na Escola.
Os copos, kits e escovas deverão ser gravados com o nome da criança, não sendo
permitida a marcação com fita adesiva, esparadrapo ou caneta, para evitar extravio.
As sandálias devem ser marcadas com o nome da criança.
As crianças devem trazer e levar suas roupas, diariamente (sempre em uma sacola plástica
retornável).

CONFIRA A SEGUIR A LISTA DE MATERIAL DE SUA CRIANÇA










01 Kit com escova de dente e creme dental.
02 Calcinhas ou cuequinhas (quantidade sugestiva).
01 Toalha de banho (gravada com o nome da criança)
02 Uniformes completos para troca após o banho.
01 Copo.
01 Sacola para roupa suja.
Material para o banho: sabonete líquido, shampoo e condicionador.
Uma sandália antiderrapante (para a inda ao banho).
Uma colônia corporal.

ITENS QUE VIRÃO NA MOCHILA DIARIAMENTE:




01 muda de roupa
01 calcinha ou cuequinha.
01 saco plástico para roupa suja ou molhada.

OBJETOS QUE FICAM NO ARMÉRIO DA SALA: (com o nome gravado)
 Toalha de banho (Trocadas nas quartas e sextas-feiras)
 Pente ou escova de cabelo.
 Escova de dente e 1 creme dental podem ficar no armário da sala (com o nome
gravado).
 Desodorante (sugestão para crianças que já fazem uso)
 Uma colônia corporal.


O material do Integral deve ser entregue, separado do material do Regular.
IMPORTANTE:
 Todo material deve ser entregue com o nome da criança gravado.
 O material deverá ser entregue de 25 à 31/01/2019, no horário: de 8h às 11h30
 Início do Ano Letivo: 01/02/2018 (Sexta-feira).
SEJA BEM VINDO!

