CENTRO DE ENSINO CANDANGUINHO
Material Escolar – 2019
BERÇÁRIO I
Diariamente a criança deverá trazer a mochila com:
 4 fraldas descartáveis
 2 mudas de roupa e 1 calçado sobressalente
 1 agasalho
 1 pasta plástica com zíper nomeada (285 x 395 mm) para roupas sujas
 1 agenda escolar CANDANGUINHO (fornecida pela Escola)
 2 babadores impermeáveis
 1 lençol envelope
 1 toalha de banho
Material que deve permanecer na escola
(a ser entregue à professora no dia da Reunião de Pais e Mestres)




2 potes de lenços umedecidos
1 bolsa de higiene contendo:
1 pente ou escova
1 creme dental
1 escova de dentes
1 pomada preventiva para assadura (acompanhada da receita médica)
 1 pote de massa de modelar 500 gr
 2 livros de literatura de acordo com a faixa etária da série
ATENÇÃO!
 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES:
Dia: 28/01/2019 (segunda-feira) – Sala de aula
Horários: 8h – turno matutino
14h – turno vespertino
Início das aulas – 29/01/2019 (terça-feira)


OBSERVAÇÕES:


Os objetos de uso pessoal deverão estar identificados com o nome do aluno.
Material escolar individual-Berçário I-dg218-v
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