MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2019
MATERNAL I | UBERLÂNDIA
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
• 01 lancheira contendo: toalha para forrar a mesa e 1 copo
• 01 toalha de banho (tipo fralda, felpuda)
• 01 caixa organizadora média com o nome da criança, contendo:
o 01 pente ou escova de cabelo
o 01 brinquedo pedagógico de encaixe
o 01 boneca de borracha ou carrinho de plástico médio inquebrável, que não solte as peças
• 1 travesseiro
• Roupa de cama (lençol, fronha e manta)
• 01 escova dental infantil (para crianças com dente já erupcionados)
• 01 camiseta adulto usada para trabalhos manuais
• 01 caixa de massa para modelar (à base de cera) com 12 cores – (de boa qualidade)
• 01 caderno espiral grande
• 01 livro de histórias
TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHILA COM:
• 01 Pomada para assaduras
• 01 mochila pequena contendo mudas de roupa (observar variação climática)
• 01 embalagem de lenços umedecidos (alunos que usam fraldas)
• 05 fraldas descartáveis (alunos que fazem uso) por dia
• 01 copo com tampa para beber água
• 01 copo com tampa para suco
• 01 caixa de lenço de papel
Todo material deve ser identificado com o nome da criança

INFORMAÇÕES GERAIS
• Início das aulas do Berçário, do Fundamental II (6º ao 9º) e Ensino médio: 05/02/2019
• Início das aulas Fundamental I (1º ao 5º): 06 /02/2019
• Início das aulas Educação Infantil (Maternal 1 ao 2º Período): 07/02/2019

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1:
• Manhã: 7h10min às 11h40min
• Tarde: 13h às 17h30min

1ª REUNIÃO DE PAIS
• 07/02/2019 – 18h (7º ano ao Ensino Médio)
• 07/02/2019 – 19h (6º ano)
• 05/02/2019– 18h (1º ao 5º ano)
• 06/02/2019- 18h (Ed. Infantil)

