RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2018
Berçário

Orientações importantes:
1. Todo o material, inclusive as peças de roupa deverão ser nomeadas a fim de evitar extravios;
Serão solicitados ao longo do ano: ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos, sucatas, revistas
para recorte ou rasgadura, embalagens e outros materiais não estruturados para o desenvolvimento de
atividades plásticas.
2. ORGANIZAÇÃO PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS: Contamos com a colaboração das famílias enviando-nos
o material separadamente em 2 sacolas organizadas e identificadas da seguinte maneira:
 1ª Sacola com itens individuais do aluno.
 2ª Sacola com itens de Higiene.
3. A adaptação das crianças novas- A Adaptação acontece durante 5 dias em período gradativo.
1º dia - permanência de 1 hora.
2º dia – permanência de 2 horas
3º dia - permanência de 3 horas
4º dia – período inteiro
4. As aulas para os alunos da Educação Infantil terão início no dia 05/02 (segunda-feira).
5. Atividade permanente: Ciranda do livro para Berçário ao G5
Para evitar atrasos no envio dos livros e garantir a participação de todos os alunos nesta proposta o valor
do livro para esta atividade deverá ser pago à escola. Em parceria com a livraria Cia Ilimitada faremos a
aquisição de um título por criança para iniciarmos a Ciranda na segunda semana de aulas. Ao final do
ano letivo os livros serão sorteados e cada aluno levará um título para casa para iniciar a construção de
seu acervo literário.
6. Custos de outros materiais:
Ciranda do Livro – R$ 90,00 (para a compra de dois livros)
Portifólio do Ateliê “Santo Papel” (miolo com 20 folhas de papel kraft 200gr no tamanho 25 x 25 cm, capa em papelão cinza
com 2mm de espessura revestida com tecido 100% algodão - tecido nacional. Padronagem infantil variada. Encadernação com espiral e
fitas decorativas. Decoração na capa, bem como o nome da criança e a turma. R$ 70,00 (para registro das atividades)

Agenda escolar (padronizada) - R$ 25,00
Valor Total : R$ 130,00 que poderá ser pago em 32 parcelas com cheques no valor R$ 64 sendo o 1º para o
dia 02/02, e as demais parcelas para 02/03 e 02/04.

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS INDIVIDUAIS
1 Pacote de papel da coleção ECO CORES (estampado) tamanho A4 (36 folhas)
1 LIVRO INFANTIL EMBORRACHADO (plástico, para manuseio do bebê)
1 Luva de tecido (usada para lavar carro)
3 Saquinhos de ervas de cheiro (alecrim, melissa, erva-doce…) para montagem de sachês
2 Gelatina para atividades plásticas (dois sabores diferentes)
1 Caixinha de amido de milho (maizena)
1 Vidrinho de corante alimentício
1 Camiseta 2 números maior para uso no Ateliê (precisa ser grande para não sujar a roupa de baixo)
1 Colher de sopa (em metal)
1 Jogo de potinhos de plástico de diferentes tamanhos (3 unidades) podendo ser retangular, quadradinho ou circular
1 Escorredor de macarrão (de preferência de metal para fazer barulho)
5 Forminhas de empadinhas (metal)
2 Espiral grosso (em plástico) 14 mm
4 Folhas de papel celofane (qualquer cor)
1 Conduit 1 metro (qualquer cor)
1 Camiseta de adulto (tamanho P - usada) para vestirmos nos bebês nos momentos de atividade de pintura
1 Copo plástico médio (para uso nas brincadeiras e explorações)
1 Esponja para banho (para uso nas brincadeiras e explorações)
3 Bolinhas de plástico com guizo dentro

DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL

1 Travesseiro com nome
1 Toalha de banho
1 termômetro (para ficar na bolsa de uso diário)
1 Roupa de cama com o nome bordado (fronha, lençol, cobertor ou edredom)
1 Escova de dentes / pacote de gaze ou dedal de silicone
1 creme dental para bebês
1 Escova ou pente de cabelo com nome
1 pote de lenços umedecidos ou pacote de algodão
1 sabonete líquido 200ml
1 xampu / condicionador
1 caixa de Cotonetes
1 pomada anti assaduras
1 caixas de lenços de papel
1 pacote de fraldas descartáveis
1 óleo corporal

Os materiais de higiene pessoal deverão ser repostos durante o ano conforme a necessidade.
Todos os itens devem ser identificados com o nome do bebê.

