Lista de Material Infantil I
Ano Letivo 2018
Senhores pais, bem-vindos a 2018.
Com o objetivo de garantir, sempre, um ensino de qualidade, aliado ao prazer de aprender, explorar e ampliar o
potencial das crianças, relacionamos abaixo alguns materiais a serem utilizados ao longo do ano letivo.
Lembramos que os materiais que deverão permanecer na escola e os de uso coletivo deverão ser entregues
identificados na escola no dia 09/01/2018, das 09h às 12h ou das 14h às 17h.
Os itens abaixo deverão constar na bolsa da criança diariamente:











Agenda escolar a ser adquirida na loja virtual www.notado.com.br;
03 mudas de roupas completas para diferentes estações;
01 par de calçados;
02 pares de meias;
01 chupeta com protetor (se usar, trazer com identificação);
06 fraldas descartáveis;
01 toalha para banho;
01 pomada para assaduras;
Sabonete líquido;
01 pacote de lenço umedecido.

Os itens abaixo deverão ser enviados toda segunda-feira e serão devolvidos na sexta-feira para higienização:




01 lençol tamanho 1,30 X 60 cm (com ou sem elástico);
Se a criança utilizar algum “paninho” ou acessório para dormir, favor enviar igual;
01 pasta-álbum a ser adquirida na loja virtual www.notado.com.br.
Para permanecer na escola:

Uso individual:






03 copos de transição: um para leite, um para suco e um para água (identificados com etiqueta
lavável**);
01 escova de dente com protetor;
01 creme dental sem flúor;
01 nécessaire ou estojo (para guardar escova de dente com protetor e creme dental);
01 camiseta para atividade de pintura (dois tamanhos acima do usado atualmente pela criança).
* Pediremos reposição sempre que necessário.

Possuímos parceria com: loja virtual www.notado.com.br
Papelaria SARTEC – 3934-1666 / TANBY – 3878-7444 / Saraiva – 3519-4480

Uso coletivo:












01 Caixa de lenço de papel;
02 blocos de papel Canson A3 (branco);
02 blocos de canson A3 colorido (120g/m2);
01 Conjunto de caneta retroprojetor 6 Cores;
01 Conjunto de caneta hidrocor “jumbão”;
04 Potes de massinha 150g.;
01 livro de histórias (a combinar na reunião de pais com as educadoras);
½ m de manta magnética;
05 plásticos para plastificar tamanho A4;
01 pasta com 30 plásticos A4 com 4 furos (225mmx300m) - PARA ALUNOS NOVOS;
01 estojo de tinta aquarela.
ATENÇÃO:

 A bolsa deverá vir com o nome da criança visível do lado externo;
 Todos os objetos e vestimentas de uso pessoal deverão estar identificados para evitar extravio e perdas;
 Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola pelo telefone 3204-4610.
Solicitamos atenção à qualidade dos materiais na hora de escolher a marca, pois um bom material é
fundamental para a qualidade dos trabalhos e segurança das crianças.

**Sugestões de sites para a as etiquetas laváveis (etiquetas de vinil):
www.tikebum.com.br
www.grudadoemvoce.com.br
www.names2glue.com.br
www.fabeestore.com.br

Possuímos parceria com: loja virtual www.notado.com.br
Papelaria SARTEC – 3934-1666 / TANBY – 3878-7444 / Saraiva – 3519-4480

