MATERNAL I - 2018

Abaixo algumas orientações e informações sobre o material escolar 2018:
1. MATERIAL DE USO PESSOAL - É de responsabilidade dos pais providenciar o material que inclui itens de
uso pessoal (CONFORME SOLICITAÇÃO POR TURMA). Os alunos deverão trazer no primeiro dia de
aula estes itens.
Os alunos deverão trazer na mochila diariamente uma ou duas trocas de uniforme.
Saquinhos plásticos que devem permanecer na mochila para colocar as roupas sujas ou molhadas.
As crianças que usam chupeta para dormir será necessário trazê-la dentro de um protetor, ambos
identificados.
2. TAXA DE MATERIAL PEDAGÓGICO – O Colégio emitirá e enviará o boleto bancário, para o pagamento da
taxa, para o responsável Financeiro do aluno. Composta por:
 Taxa do aluno - Agenda
 Taxa de eventos (Carnaval, Páscoa, Dia das mães, Dia dos pais, Semana das crianças, Olimpíadas, Mostra
Cultural e outras exposições, comemoração dia dos Professores)



Taxa de material escolar diversificado - Material de uso coletivo dentro de sala de aula (ex: papelaria,
material de artes ...)



Material Didático - Kit da Coleção Solar livros didáticos e fichas didáticas de inglês

Segue a lista:
1. MATERIAL DE USO PESSOAL
1 unidade Camiseta branca tamanho adulto velha para uso nas aulas de artes (substitui o avental)
1 unidade Babador (identificado) para as refeições
1 unidade Toalha de banho (tipo esportiva de alta absorção) que deve estar identificada e permanecer na mochila para
possíveis eventualidades.
1 unidade Copo com tampa para água
3 unidades Pasta de dente sem flúor (para uso coletivo que ficarão no colégio)
1 unidade Escova de dentes de preferencia com capinha nas cerdas ou estojo
1 unidade Escova ou pente para cabelos
6 caixas
Lenço de papel
1 kit soninho Lençol (de berço) com elástico 1,20 m x 0,60 m, travesseirinho e cobertor só em dias frios. (o kit deverá vir na
segunda-feira de cada semana e será devolvido para higienização toda sexta-feira).
1 unidade Saco de TNT qualquer cor de aproximadamente 50 x 60 cm. (para colocar a roupa de cama)
1 unidade Nécessaire para objetos de higiene de uso pessoal
2 unidades Revista para recorte
1 kit troca Para aqueles que usam fraldas 6 fraldas, lenço umedecido e pomada para assaduras de sua preferência (o kit
deverá permanecer na mochila e ser reabastecido diariamente).

