LISTA DE MATERIAL – 2018
EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMA: BERCÁRIO I
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 pasta catálogo com 10 plásticos (cor azul)
→ 1 livro de histórias (com texturas e sons, apropriado para essa faixa etária)
→ 1 brinquedo pedagógico aprovado pelo INMETRO e apropriado para a faixa etária
da criança.
Sugestões: Fantoches, bonecas, carrinhos, bolas, loucinhas, móbiles ou lego (peças
grandes).
MATERIAIS DE USO PESSOAL
→ Mamadeira (água, leite ou suco) – conforme o uso em casa
→ 1 copo com alças (tipo: “tampa com bico” antivazamento / copo de transição)
→ 1 prato de plástico (somente para alunos do turno matutino)
→ Babadores para o momento da alimentação – 5 se for de tecido ou 2 se for de plástico
ou borracha
→ 1 colher de plástico
→* Fraldas descartáveis
→* Pomada para prevenir assaduras
→* Sabonete infantil (líquido)
→* Colônia ou creme hidratante
→* Lenços umedecidos
→*1 rolo de toalha em TNT picotada para higiene pessoal – (identificadas com o nome
da criança)
→ Protetor de bico
→* 2 caixas de lenço de papel
→ 2 jogos de roupa de cama (identificados com o nome da criança)
→ 1 travesseiro (identificado com o nome da criança)
→ 1 cobertor (identificado com o nome da criança)
→ 2 toalhas de banho (identificadas com o nome da criança)
→ 1 bolsa para transportar os materiais: roupa de cama e toalha de banho, que irão para
casa toda sexta-feira e deverão retornar na segunda-feira seguinte.
→ *1 repelente (como o nome da criança para uso individual)
(*) De acordo com a necessidade voltaremos a pedir esses materiais durante o ano
letivo.
Observações:
- A agenda escolar personalizada do Colégio deverá ser utilizada diariamente, durante
todo ano letivo.
- Solicitamos que diariamente seja enviado, além da lancheira, uma bolsa com duas
mudas de roupas ou mais, para eventuais trocas no período em que o aluno (a) estiver na
escola.
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos.
- Os materiais (exceto os de uso pessoal) poderão ser entregues de 05 a 08 de fevereiro,
para professora da turma.

 MAIS INFORMAÇÕES NO VERSO!
- Início do Plantão para alunos rematriculados na Educação Infantil e Período Integral:
15/01/2018 (Segunda-feira).
- Início do Plantão para ALUNOS NOVOS da Educação Infantil e Período Integral:
22/01/2018 (Segunda-feira).

- Início do ano letivo: 14/02/2018 (Quarta-feira)
- REUNIÃO DE PAIS – “ALUNOS NOVOS” DA EDUCAÇÃO INFANTIL –

01/02/2018 (Quinta-feira) - Horário: 19:00
- 1ª REUNIÃO DE PAIS – TURMAS:

-

Local: Educação Infantil

BERÇÁRIO I E BERÇÁRIO II –

05/02/2018 (Segunda-feira) - Horário: 19:00

-

Local: Educação Infantil

