INTEGRAL – ED. INFANTIL
Entrega de material de 27 a 31/01, das 8h às 17h.
Material de Higiene – estes itens ficarão na escolar e deverão ser repostos quando for solicitado via
agenda/email.

□
□
□
□
□

01 necessaire que comporte os itens abaixo (preferencialmente impermeável):
01 shampoo
01 condicionador
01 sabonete líquido

□
□
□

01 repelente
01 escova de dente com capa protetora
01 crème dental

01 pente ou escova de cabelo

Material na mochila

□
□
□
□

01 unid. Garrafinha plástica
01 muda – roupa completa do uniforme com nome; uma blusa extra e duas peças íntimas
01 toalha de banho identificada (retornará sempre as sextas-feiras para higienização)
01 saco plástico resistente em que caibam a muda de roupa suja e a toalha

Lanche - Diariamente a criança deverá trazer 01 lancheira com nome visível no lado externo: os lanches (manhã/tarde)
deverão vir sinalizados quanto o que a criança irá consumir nos respectivos horários
Para permanecer na escola:

□
□
□
□
□

01 caixa de gizão cera (12 cores)
01 jogo de canetas hidrográficas
01 caderno desenho (48 folhas espiral)
01 fantoche

01 instrumento musical de plástico como violão, tambor, chocalho…(observer a segurança das peças para que não
se soltem

□

02 brinquedos para representar o jogo simbólico (kit panelinhas, kit ferramenta, kit médico, kit veterinário, kit com
frutas plásticas,boneca, carrinhos)

□
□

01 kit de massinha de modelar
02 potes de massinha 500g - cores variadas. Sugestão SOFT

Nossos parceiros pedagógicos:

OBSERVAÇÃO


Todo o material individual deverá ser etiquetado com o nome da criança



Repor os materias individuais sempre que necessário



Alguns materiais serão solicitados ao longo do período letivo, via agenda/email, de acordo com o trabalho
desenvolvido em sala de aula ou com a necessidade do aluno


UNIFORME
 Bermuda, calça ou short-saia vinho
 Uniforme branco ou vinho
 Tênis com meia
 Casaco da escola
 Venda de uniforme: Loja Versátil (em frente à escola). O uso do casaco da escola é obrigatório (independente do
modelo). Favor identificar todas as peças com caneta de tecido ou bordado

Nossos parceiros pedagógicos:

