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Uniforme da escola e tênis de velcro (uso diário obrigatório);
01 agenda (uso diário obrigatório) (adquirir na secretaria da escola);
01 pasta do projeto de leitura (adquirir na secretaria da escola, caso não tenha);
01 mochila de rodinha (estímulo autonomia);
01 tesoura de lâminas plásticas;
01 pasta de dentes (sem flúor);
01 escova de dente com protetor de cerdas;
01 toalha de mão (diária e identificada);
02 fraldas (manter na mochila, caso não esteja desfraldado)
04 caixas de lenço de papel;
01 muda de roupa que deverá ficar na mochila;
01 sacola para roupa molhada;
01 toalha de banho, caso seja necessário;
Para uso na piscina: sunga ou maiô, touca, toalha, filtro solar e óculos para natação (opcional), fralda de piscina (caso a
criança não esteja desfraldada).
Uso pedagógico:
01 foto 10X15 da criança/ 01 foto 3x4 da criança (para 2º semestre)
01 foto 10x15 da família/01 foto 10x15 da criança com a mãe/01 foto 10x15 da criança com o pai;
Bola cravo 6,0cm;
Uma mola maluca;
Lupa;
Uma lanterna pequena recarregável;
01 pen drive de 8 gigas.



Solicitamos que todo material identificado seja entregue na primeira reunião de responsáveis.

Material de uso comum:
Conforme proposta educacional da escola, os alunos participam de diversas atividades de estimulação, nas quais utilizam diferentes
tipos de materiais, todos de uso comum e comprados pela escola.

continuação

Maternal I

PORTFÓLIO DE INGLÊS

- TAMANHO A3 E 2 CDS DE ÁUDIO

PAGAMENTO ATÉ O DIA 31/12/2018 - R$127,00 À VISTAOU 2X R$67,00 NO CARTÃO
A PARTIR DE JANEIRO - 1/1/2019

- R$177,00 À VISTA OU 2X R$92,00 NO CARTÃO

Endereço para compra do material de Inglês:
Rua Professor Castilho, 110 - Campo Grande.
Tel.: 3126-9548/98215-0858

O Portfólio da Educação Infantil Toni itinerários Bambino poderá ser adquirido na plataforma digital
E-commerce, conforme orientação em anexo.
https://ftdcomvoce.com.br
Segue anexo folder com as informações sobre como acessar a página com número de usuário e senha.
A partir da compra a editora fará a entrega do material devidamente identificado, na escola. A escola fará
contato com o responsável para que possa fazer a retirada.

Projeto de leitura primeiro semestre: Coleção sentidos- Autora Ruth Rocha
Poderão ser entregues após o recesso de carnaval.
Maternal I turno da manhã: Cheirar e Tocar

Maternal I turno da tarde: Ouvir e Ver

.
Reunião geral turno manhã: 05/02/19 - 8h (duração 1hora)
Reunião geral turno tarde: 05/02/19 - 16h (duração 1 hora)

Início das aulas: 06/02/2019

Equipe Girassol
Obs.: Disponibilizaremos declaração de comparecimento para os responsáveis que precisarem.

