
 

 

                       Material Pessoal - 2019 
 

 

 _____________________________  I N F A N T I L   I I  ____________________________  

  
  

 

MATERIAL ESCOLAR Pessoal (Nominalizado):  

  

01 copo plástico com tampa e NOME  Toalhinha de mão com NOME (vem de casa no início da semana e 

retorna ao final da semana) 

01 camiseta grande para pintura  **M: Agenda Escolar: R$ 30,00 (adquirida na secretaria do Colégio)  

01 escova dental + capa protetora para as 

cerdas (com nome)  
**M: 2 mudas de roupa da estação + 1 muda da estação oposta  

01 pasta dental (com nome)  **M: Lenço umedecido + pomada + 3 fraldas por período  

 01 pincel n. 18 

**M: Deverá vir na MOCHILA todos os dias.  

  

 

  

  

Orientações para o início das atividades:   

 

  

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO: Os pais serão orientados pela professora na primeira reunião do ano. 

Para matrículas durante o curso do ano letivo é necessário o agendamento de uma reunião 

individualizada com a professora antes do início da frequência do aluno.  

  

AGENDA: A agenda é o meio de comunicação entre família e escola. Deverá vir preenchida 

diariamente com os dados relativos às necessidades da criança.  

  

LANCHE:   * É aconselhável que o lanche diário da criança venha em uma lancheira apropriada 

para evitar vazamento nas roupas e pertences.  

* Conforme a preferência da família, a alimentação também pode ser contratada na 

CANTINA do colégio, com cardápio mensal elaborado por nutricionista.  

 

DESFRALDE: O desfralde acontece sempre no segundo semestre e as orientações serão 

repassadas aos pais em reunião pedagógica do segundo trimestre realizada pela professora 

quando os alunos iniciarem o processo. O lenço umedecido deverá vir na mochila mesmo para as 

crianças desfraldadas.  

  

UNIFORME: O uso do uniforme escolar é facultativo aos alunos das turmas de Infantil I e Infantil II.  

*Todos os objetos e roupas das crianças devem ser nominalizados para evitar possíveis trocas 

 

Reunião de Pais:    

30/01 (Quarta-feira) - 18:30 

 


