
 QTD ESPECIFICAÇÕES P

01 Balde de praia e pás

01 Bola lisa (sem estampa)

05 Frutas PLÁSTICAS (variadas)

01 Instrumento musical de brinquedo (exceto de sopro)

01 Jogo de encaixe em madeira (adequado p/ a idade, c/ peças grandes)

01 Kit de panelinhas ou  kit bichinhos em borracha ou carrinho (grande) / Boneca

02 Livros de história de capa dura com textos adequados para a faixa etária 

Esses livros são sugestões:

- O que tem dentro da sua fralda? – Guido Van Genechten

- Um presente Incrível - Guido Van Genechten

- Tchau fralda. Foi bom te conhecer! – Nanda Perim

- Coleções: - Quem é quem? Adivinhe se puder! – Angelo Mendes

                      - Quem é quem? Adivinha que bicho é! ! – Angelo Mendes 

01 Bolsa (para ficar na escola)

01 Shampoo

01 Sabonete em barra (com saboneteira) ou líquido

01 Lavanda (caso utilize)

01 Pente/escova (cabelos)

01 Escova de dente c/ protetor de cerdas

01 Creme dental (observar circular da Crescer Odonto)

01 Pomada para assaduras

05 Caixas de lenços de papel

03 Fraldas descartáveis

02 Mudas de roupas

01 Toalha de banho (identificada com o nome da criança)

Observações:
1. Todo o material deve ser marcado com caneta permanente, constando o primeiro e o último nome da criança.

INFORMAÇÕES: 3446-5251

2. Pedimos que sejam seguidas todas as especificações solicitadas na lista de material. Embora não possamos indicar marcas e produtos, temos

constatado que algumas delas, muita vezes, causam desperdício, comprometem a segurança dos alunos e a qualidade do trabalho pedagógico.

Solicitamos que fiquem  atentos a  esses aspectos no momento da aquisição do material. 

3. O Material deverá ser entregue e conferido com a presença do responsável e da professora da sala nos dias informados no Manual de Matrícula 2022.

MATERIAL ENTREGUE EM : ______/______/______ CONFERIDO POR: ______________________________

MATERIAL COMPLETO:  (      )  SIM          (      )  NÃO

CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO(A): __________________________________________________

    INFANTIL 2 - 2022

ALUNO (A):

MATERIAL INDIVIDUAL

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL

NA BOLSA DIÁRIA


