Infantil II

2021
Início das aulas 3 de fevereiro

Orientações gerais
Os materiais de uso individual deverão ser entregues diretamente às professoras
no dia 28/1, das 8h às 10h30 e no dia 1º/2, das 13h30 às 16h na própria sala de
aula. Não será possível receber o material no primeiro dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido na presença do responsável, e aqueles que não
atenderem a todos os critérios listados serão devolvidos.

Material de uso personalizado
Este material deverá estar devidamente identificado
com nome completo e ano/turma do aluno.

01 mochila grande (com ou sem

01 tubo pequeno de álcool em gel

rodinhas)

01 lancheira com toalha
pequena para o lanche

01 babador impermeável para
as refeições (com coletor de
migalhas)

08 máscaras (serão trocadas ao
longo do dia a cada 2 horas ou conforme necessidade)

01 kit de higiene bucal contendo
01 escova de dentes na
caixinha de plástico
01 creme dental infantil

Materiais de permanência
diária na mochila
01 escova de cabelos

01 garrafinha de plástico

01 toalha de banho tipo fralda

01 sabonete líquido

01 lençol de cobrir, um lençol de

01 pacote de lenços umedecidos

elástico e um travesseiro pequeno
(com o nome da criança bordado,
embalado em um saco plástico
com zíper ou bolsa pequena)

Fraldas descartáveis (no mínimo 5
fraldas por dia até que o “desfralde”
ocorra)

02 trocas de roupa – uniforme
e roupas íntimas

Creme hidratante, xampu
e condicionador

01 par de meias e de calçado

01 pomada para assaduras

extra (tênis)
*Todos os materiais citados acima deverão ser repostos pela
família ao longo do ano, sempre que houver necessidade.

Material de uso individual
Este material deverá estar devidamente identificado
com nome completo e ano/turma do aluno.

01 cartão telado (30x40cm)
01 pasta transparente fina com elástico (15mm)
01 pasta polionda tamanho A3, azul, com elástico (5cm)
01 pasta catálogo A3 com 50 plásticos grossos

Observações
Os três livros do Projeto Literário serão solicitados
em março de 2021.

Jogos e brinquedos
01 fantoche
01 kit de miniaturas de plástico animais domésticos, da floresta ou
carrinhos (Inglês)

01 carrinho ou outro meio de
transporte de plástico (Inglês)

01 pacote de frutas de plástico
01 kit de moldes para massinha de
modelar

01 bola plástica

01 boneca ou 01 carrinho/caminhão (tamanho médio)

01 kit de ferramentas (martelo,
chave de fenda, alicate etc.) ou kit
cozinha (panelinhas, talheres, xícaras, pratinhos, copos etc.) ou kit
de beleza (escova, pente, espelho,
secador etc.)

01 pote de brinquedo com blocos
de montagem (peças grandes)

Uniforme
Todas as peças do uniforme deverão estar devidamente
identificadas com nome completo e ano/turma do aluno.
Uniforme e casaco do Colégio no modelo da
Educação Infantil, meias brancas e tênis

01 avental de Artes do Colégio Seriös
01 avental e uma bandana de Gastronomia do
Colégio Seriös
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