LISTA DE MATERIAL 2018
BERÇÁRIO II / III
M AT E R I A L I N D I V I D U A L
01
01
01
01
01
01
01

01 Shampoo
01 Condicionador
02 Rolos de algodão (500gr)
01 Repelente
01 Escova de dente infantil
01 Creme dental sem flúor
01 Caixa de cotonete

Pacote de fraldas descartável
Mamadeira (para leite)
Copo c/ bico (para suco)
Copo c/ bico (para água)
Sabonete líquido
Pomada para prevenir assadura
Escova ou pente

M AT E R I A L D E PA P E L A R I A
01 Placa de E.V.A lisa
01 Metro de TNT
02 Rolos de papel crepom
02 Papel color set
01 Livro infantil
01 Fantoche
01 Revista

02 Envelopes 37x47
01 Tubo de cola branca 500gr
05 Refis de cola quente (fino)
02 Rolos de fita crepe 19x30
01 Caneta retroprojetor
01 Pode de anilina comestível
06 Folhas de papel Kraft
02 Folhas de papel cartolina

Visando melhor aproveitamento dos materiais abaixo, recomendamos que sejam adquiridos
nas Papelarias conveniadas em forma de vale coletivo.

MATERIAL PARA MANTER NA MOCHILA
*Trocas de roupas (frio e calor)
*Sacos plásticos (para roupa suja)
*Babadores
*Chupeta (se usar)

MATERIAL DE USO PESSOAL
*Roupa de cama
(lençol com elástico e sobre lençol)
*Toalha de banho
*Cobertor ou edredom

Aquisição da AGENDA de recados é obrigatória para comunicação entre escola e família;
*Não devolvemos material de papelaria;
*Faz-se necessário e reposição permanente dos materiais de higiene durante todo ano letivo;
*A toalha de mão, escova de dente, creme dental, deverão permanecer diariamente na nécessaire dentro da mochila;
*Etiquetar todo material individual com o nome do aluno, inclusive material de higiene;
*Todo material deverá ser entregue na escola nos dias 23 e 24 de janeiro das 15h30 às 18h30 para evitar trocas ou extravio de materiais;
*Não nos responsabilizamos pela perda ou extravio de materiais que forem entregues no início das aulas;
*Aceitaremos apenas vale coletivo adquirido em Papelarias conveniadas.

