Lista de material de uso individual – ano letivo 2018

Recreação Infantil 3

Material de uso diário:
• O kit escovação será o mesmo usado no turno de aula (deverá ser trazido para a escola todos os dias);
• 01 mochila para banho contendo:
99 01 pente;
99 01 toalha de banho;
99 01 shampoo;
99 01 sabonete (com saboneteira);
99 01 muda de roupa;
99 01 pacote de gominhas de cabelo;
99 01 rolo de saco plástico 25x40cm.
•

01 mochila contendo:
99 01 agasalho;
99 01 tênis (com cadarço) ou sandália (com fivela);
99 03 conjuntos de peça de roupa;
99 01 bico com porta bico e prendedor;
99 01 toalha de mão;
99 01 guardanapo de pano com nome;
99 fraldas descartáveis (manter dentro da mochila 8 fraldas);
99 01 pacote de lenços umedecidos;
99 01 pomada contra assaduras.

Material que ficará na escola:
• 01 avental para atividades artísticas;
• 01 lençol com virol;
• 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária;
• 02 livros de literatura para a biblioteca da sala, de acordo com a faixa etária;
• 01 pacote de papel colorido Criativo Lummi Ágape - 75g/m² - 50 folhas;
• 01 caixa de giz de cera 12 cores (sugestão: ecogiz de cera Faber-Castell ou Color Peps Maxi Maped)
• Escolher 02 brinquedos da lista abaixo:
99 01 embalagem com panelinhas;
99 01 boneca ou bebê.
99 animais de plástico (tamanho médio);
99 01 fantoche;
99 01 carrinho médio (cerca de 20cm e peças que não se soltam).

OBS: Enviar itens pessoais da criança devidamente identificados com caneta retroprojetor preta.
Todas as marcas citadas são apenas sugestões.

Sugestão de Papelaria:
VAN GOGH PAPELARIA
Av. Cel. José Dias Bicalho, 187 (Esquina Av. Antonio Carlos)
São Luiz / Pampulha
Fone (31) 3491.1194 – email. contato@vangoghpapelaria.com.br

