Lista de Materiais

• Materiais que permanecerão na escola:
MATERIAL
Pacote de fraldas (se usar).

QUANTIDADE

Pomada para assaduras (se usar).

01
01

Pacote de lenço umedecido (se usar).

01

Escova de dente para a faixa etária.

01

Pasta de dente para a faixa etária.

01

Nécessaire de plástico para guardar o kit higiene.

01

Garrafa para água ou copo de transição.

01

Caixa de lenço de papel.

02

Rolo de saquinhos plásticos.

02

Pasta transparente com elástico, tamanho ofício (espessura grossa 4 cm).

01

Pasta catálogo preta com 30 saquinhos.

01

Saco plástico com zíper.

10

Caixa de giz de cera – Gizão / Jumbo longo com 12 cores.

01

Caixa de caneta hidrográfica - Grossa / Jumbo com 12 cores.

01

Caixa de lápis de cor - Grosso / Jumbo com 12 cores.

01

Cola branca comum - 90 g.

01

Cola branca em bastão - 20 g.

01

Pincel – número 20 ou 22.

01

Pince l– número 10 ou 12.

01

Tinta guache - 250 ml na cor azul.

01

Massinha de modelar atóxica 12 cores.

02

Revista para recorte.

01

Kit Soninho Plenitude – Alunos Período Integral.

01

• Materiais que devem ser enviados diariamente na mochila do aluno:
MATERIAL
Trocas de roupa.
Chupeta (se usar).
Repelente.
Protetor solar.
Escova de cabelo.

• Importante:
OBSERVAÇÕES
O uso do uniforme é obrigatório e o mesmo deve ser adquirido na escola.
Todos os objetos e uniformes deverão estar devidamente identificados.
O Kit Soninho Plenitude também deve ser adquirido na escola.
Quando necessário, a reposição de materiais será solicitada com antecedência pela professora regente.

Para a organização das salas de aula, os materiais deverão ser entregues no dia da Reunião de Pais.
Os responsáveis receberão o código para acesso da agenda virtual no dia da Reunião de Pais – Diário Escola.
REUNIÃO DE PAIS: 27 de janeiro às 18h30
INÍCIO DAS AULAS: 1 de fevereiro

Estamos esperando por você !

