MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
SEI 1º PERÍODO | BH SÉRIES INICIAIS

1º SEMESTRE
ENTREGA
05/02/19

2º SEMESTRE
ENTREGA
01/08/19

TOTAL
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(Repor quando
necessário)

01
(ou mais)

01
(Repor quando
necessário)
01
(Repor quando
necessário)
01

01
(Repor quando
necessário)
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(ou mais)

Folhas de papel sulfite A4 branca

25

25

50

Frasco de cola branca (90g)
Jogo Pedagógico (de acordo com a faixa etária)
Livro de história de acordo com o interesse da
criança e filosofia da escola.

01
01

-

01
01

01

-

01

Caixa de massa para modelar – 12 cores
Caixa de gizão de cera – 12 cores

01
01

-

01
01

Tesoura escolar com o nome da criança gravado
Pincel nº20
Xícaras lisa/branca para a homenagem aos pais
Brinquedo miniatura

01
01
02
01

-

01
01
02
01

MATERIAL
Caixa de lápis de cor triangular Jumbo – 12 cores
com apontador
Lápis preto

Borracha
Placa de EVA estampada de bichinhos

(Repor quando
necessário)
-

MATERIAL DE USO DIÁRIO
• 01 escova dental *
• 01 pasta dental * (sem flúor)
• 01 sabonete com 1 saboneteira ou sabonete líquido *
• 01 xampu neutro*
• 01 condicionador*
• 01 creme para pentear* (meninas)
• Gel para cabelo (meninos)*
• Prendedor de cabelo para meninas*
• 01 toalha de banho identificada com o nome da criança
• 01 pente ou escova
• 01 chinelo de borracha
• touca de banho
• 01 jogo de cama infantil de malha, com elástico (padrão berço)
• 01 nécessaire identificada com o nome da criança, para armazenar a escova dental e a
pasta de dente.

01
(ou mais)
01
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INÍCIO DAS AULAS
• 04/02/2019 (segunda-feira)
• Manhã: 7h às 11h30
• Tarde: 13h às 17h30
1ª REUNIÃO DE PAIS
• 02/02/2019 (sábado)
• 10h às 12h
• Local: Rua Ponte Nova, 443 Floresta
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança.
• Os materiais de higiene pessoal estão sujeitos a reposição conforme a necessidade
• Até o dia 19/02/2019 (segunda-feira) todos os estudantes precisarão estar com o material escolar
completo.

