LISTA DE MATERIAL 2018 – EDUCAÇÃO INFANTIL - NÍVEL I
MATERIAL ESCOLAR
2 Bloco de papel Canson A3 Branco ;
2
2
1
2
1
2
1 pacote
1 pacote
1
1
1

Cola bastão grande; (Tipo Britt):
Fita crepe (TIPO 3M);
Brinquedo pedagógico adequado à idade;
Papel crepom (cores diferentes)
Papel laminado
Folha de EVA
Palito de sorvete
Palito de churrasco
Livro de literatura infantil cartonado adequada à
idade;
Livro de banho (aula de natação)
Camiseta de manga longa tamanho 6 com ribana no
punho ( aula de arte)

MATERIAIS DE HIGIENE (permanecerá na escola)
1 Mamadeira (se a criança ainda fizer uso) ou copo de
transição e leite regularmente;
2 Babador
Fraldas e pomadas para assaduras REGULARMENTE;
8 Toalhas umedecidas (Para 1 semestre);
9 Caixinhas de lenço de papel; (Para 1 semestre);
1 Escova dedeira de silicone com protetor
1 Escova dental com protetor na cerda macia
1
1
2
1

1
1
1
1
1 metro
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Foto da criança 3x4 e 1 foto da família 10x15cm
(para atividade);
Caixa de tinta guache 12 cores Acrilex ;
Caixa de cola colorida;
Kit pedagógico – a ser adquirido diretamente na
Escola.
Tecido estampado
Meia sapatilha antiderrapante (uso diário)

Copo plástico inquebrável com bico e alça
(tamanho 200ml de fácil higienização);
Travesseiro de berço (com nome da criança);
Cobertor de berço (com nome da criança);
Capa para coberta (plástica com zíper);
Caixa de luvas de vinil (Tamanho M);
Creme de pentear o cabelo;
Pacote de rabicó pequeno, laço de cabelo
(meninas).

Pasta dental com flúor
Necessaire com alça (guardar toalhinha de mão,
escova e pasta dental);
Toalhinhas de mão (nome marcado). (Por favor, não
mandar toalha de rosto);
Escova de cabelo ou pente (nome marcado);

MATERIAL PARA FICAR NA MOCHILA
• Agenda (será fornecida pela escola no início das aulas);
• Mochila (será fornecida pela escola)
• Roupas para eventuais trocas (calça, camiseta, meias, sapato e agasalho meia estação);
• Chupeta (se usar);
• Saco plástico para colocar roupas sujas ou molhadas.
MUITO IMPORTANTE
1.
Todos os itens do material do seu filho deverão vir etiquetados /identificados com o nome da criança, de forma legível e
bem visível, inclusive o uniforme;
2.
As crianças deverão vir devidamente uniformizadas, TODOS OS DIAS;
3.
É obrigatório o uso do tênis diariamente;
4.
Será solicitada reposição dos itens de higiene, se necessário;
5.
Cobertores, fronhas, toalhas e demais itens de uso da criança, sempre que necessário, serão enviados para que sejam
higienizados.
UNIFORME ESCOLAR/NATAÇÃO/BALLET/JUDÔ:

CLARITA
Rua Coronel Francisco H. dos Santos, 1041
Jd. Das Américas (em frente à lotérica)
Com estacionamento próprio
Telefone: 3076-5587

LOJAS GIFT

OCEÂNICA ESPORTES

Rua Luiz França, 709
Cajuru
Telefone: 3266-4780

Av. Senador Salgado Filho, 4487
(Supermercado Jacomar)
Telefone:3276-2422

