Kit de Higiene Pessoal

LISTA DE MATERIAL PESSOAL DO ALUNO – INFANTIL 2
02 - Potes de tinta guache 250 g (cores diferentes);
02 - Potes de massa de modelar – 500g;
01 - Estojo com zíper;
01 - Camiseta (tamanho 10) para atividades de pintura ;
02 - Latas de molho de tomate (vazia);
01 - Pacote com 50 palitos de sorvete;
02 - Caixas de giz de cera;
01 - Caixa organizadora (tamanho 8 litros);
01 - Novelo de lã e retalhos de tecidos;
01 - Pincel nº 14;
03 - Potes de gliter – 3 cores diferentes;
01 - Tubo de cola líquida 90 gramas;
01 - Cola colorida;
01 - Caixa de tinta guache com 6 cores;
01 - Folha de E.V.A. com gliter ou estampada;
01 - Estojo de canetinha hidrocor com 6 cores;
01 - Caderno de desenho grande;
02 - Colas bastão 90g;
01 - Caixa de cola com gliter;
01 - Caixa de tinta a dedo;
01 - Pasta fina com elástico;
01 - Bloco de papel criativo;
01 - Brinquedo usado (boneca, carrinho, panelinha...);
01 - Bloco de papel Canson A3 – 140g;
01 - Revista para recorte;
02 - Caixas de haste flexível (Ex. Cotonete);
01 - Rolo de pintura de espuma pequeno.

01 - Tubo de creme dental sem flúor;
01 - Escova de dentes;
03 - Caixas de lenço de papel;
01 - Toalha de mãos com nome;
01 - Escova de cabelo;
01 - Protetor solar;
01 - Sabonete líquido infantil;
01 - Repelente;
01 - Estojo para kit higiene.
Materiais Avulsos (Pessoal) para ficar na mochila
* Roupa extra para emergência: camiseta; calcinha/cueca; meia; calça
ou bermuda; calçado (que deverá ficar na mochila);
* Fralda descartável, lenço umedecido e pomada para assadura;
01- Copo plástico com tampa;
01- Mamadeira na lancheira;
* Material sujeito à reposição quando solicitado pela escola.
* As apostilas serão entregues na sala do(a) aluno(a), após confirmação
do pagamento, no 1º dia de aula. (Não serão entregues as apostilas no
balcão da secretaria, somente em sala.)
É obrigatória a compra da apostila para o início das aulas.
OBS: Todo o material deverá ser entregue na quinta-feira
(31/01/2019), etiquetado com o nome e série do aluno.
* Os uniformes também deverão ter nome e série do aluno.
VALOR DAS APOSTILAS PARA 2019
GRUPO 2 – INFANTIL 2

ANUAL - R$ 350,00

