EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019
MINI MATERNAL
MATERIAL DE HIGIENE:

MATERIAL DA MOCHILA:










 1 Fichário 4 argolas plástico A4 – preto
 1 Pacote com 50 folhas sulfite 40 (120g/m²) - A4
 1 Mamadeira com água na medida adequada e leite
em pó no medidor (se usar);
 1 Toalha umedecida;
 1 Pomada de assadura;
 1 Saco para roupa suja;
 3 Trocas de roupas;
 4 Trocas de fraldas.

3 Caixas de lenço de papel;
1 Copo para água com bico;
1 Escova de dente;
1 Pacote de toalhas umedecidas;
1 Pente;
1 Shampoo;
2 Sabonete;
1 Toalha de banho.

COMUNICADO


Todos os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno.

 O material, deverá ser entregue em caixa ou sacola identificado com o nome completo da criança, na portaria da
Educação Infantil, de 07/01/2019 até 18/01/2019 das 8h às 11h ou 13h às 16h.
 Será agendada uma entrevista com professora e responsáveis com o intuito de conhecer a rotina da criança e
ajustar o período de inserimento para que seja o mais tranquilo possível.
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