MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO

ANO LETIVO 2019

BERÇÁRIO ,
(Na forma do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público em 28/08/2014 para regularização de
Lista de Material Escolar anexada ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2018)

MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER NA MOCHILA/BOLSA DO ALUNO PARA USO DIÁRIO:
• 02 trocas de roupa de verão completas;
• 02 trocas de roupa de inverno completas;
• 02 babadores;
• 02 paninhos de boca;
• 01 caixa de lenço de papel;
• 01 caderno brochura 1/4 (pequeno) com 96 folhas de capa dura (será utilizado como meio de comunicação entre o colégio e
a família);
• 01 chupeta (caso use);
MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMENECER NO COLÉGIO PARA USO EM SALA DE AULA/BANHO/ALIMENTAÇÃO:
• 01 escova de dentes ou limpador de gengivas;
• 01 pasta de dentes própria para a idade (caso já use);
• 01 pente ou escovinha de cabelo;
• 01 lacinho/elástico para prender os cabelos (para crianças de cabelos compridos);
• 01 toalha de banho (que será devolvida todas as sextas-feiras, e enviadas de volta à escola às segundas);
• 01 xampu e condicionador (caso use);
• 01 sabonete com saboneteira ou 01 sabonete líquido;
• 01 pacote de fraldas para constante reposição;
• 01 pomada antiassaduras;
• 01 pacote de algodão em rolo;
• 01 caixinha de cotonetes;
• 01 antitérmico para uso pessoal;
• 01 hidratante corporal (caso use);
• 01 talco ou amido de milho (caso use);
• 01 repelente infantil específico para a idade;
• 01 pacote de lenços umedecidos (para higiene nas trocas de fralda);
• 01 chupeta extra para ser mantida na escola (caso use);
• 03 mamadeiras: 01 para leite, 01 para suco e 01 para água (que serão devolvidas toda sexta-feira, e enviada de volta à escola
às segundas);
• 01 caixa organizadora (onde caibam todas as mamadeiras);
• 01 lata de leite em fórmula para permanente reposição;
• 01 lata de complemento para o leite (por exemplo, Mucilon, Nescau, Sustagem) caso use;
• 02 livros de banho;
• 01 brinquedo de morder.

IMPORTANTE: Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na primeira reunião de pais e mestres para o docente responsável.
Os demais pertences deverão ser enviados na mochila no primeiro dia de aula. Todos os itens deverão ser identificados com o nome completo e
fase do aluno. Solicitamos atenção quanto à reposição de alguns materiais ao término dos mesmos, cuja solicitação será realizada via caderneta.
OBSERVAÇÃO: Qualquer divergência desta lista com o Termo de Ajuste de Conduta deverá ser comunicada ao Ministério Público.

