MATERNAL - 2 ANOS
Qts.
































DESCRIÇÃO

04/02/2019
02 fraldas descartáveis (trazidas todos os dias enquanto a criança usar fraldas)
01 caixa de lencinhos para nariz
01 pote de lenço umedecido (ou algodão para quem é alérgico)
01 lancheira
01 copo com tampa para tomar água
01 mochila adequada à estatura da criança (contendo outro uniforme para eventual necessidade) onde possa ser guardado o material diário e
que a própria criança possa transportar; acompanha a criança todos os dias.
01 toalha de mão (deverá ficar dentro da lancheira)
01 lençol para berço, com elástico e 01 virol
01 foto 3X4
02 caixas de massa de modelar
06 colas coloridas (cores variadas)
01 tubo de cola branca 90g
01 pasta preta com 50 plásticos
01 caixa de gizão de cera
01 pincel chato nº 20
01 folha de papel pardo
01 folha de papel crepom
01 folha de papel celofane
01 EVA
01 folha de color set
50 folhas de papel A3 cor branca
01 pacote de 50 folhas de sulfite colorido (cores fortes)
02 pacotes de 100 folhas de sulfite A4 branco
01 pacote de 100 folhas de sulfite A4 colorido (meninos: azul / meninas: rosa)
01 fita crepe
01 tinta guache de 250ml vermelho
01 rolinho para pintura
01 pasta polionda vermelha com alça
02 revistas para recortar
50 palitos de picolé
01 camiseta usada tamanho grande (aula de Artes)

OBSERVAÇÕES:


INÍCIO DAS
AULAS

- Início das aulas e entrega do material: 04/02/19, segunda-feira.
Todo o material deverá ser marcado com o nome da criança.
- As crianças terão horário de adaptação nos primeiros dias:
 04/02 e 05/02:
das 13h às 15h 30min
 A partir de 06/02:
saída às 17h30min
UNIFORME ESCOLAR VERMELHO:
Papelaria Regional: Rua Calimério Guimarães, 341 – Loja 01 – Centro – 3662-3898
Parati Calçados Confecções e Papelaria: Rua Paul Harris, 295 – Vila João Ribeiro – 3 691-7550

