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RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL – Nível II
FARDAMENTOS
Fardamento Diário (Maternal):
- Short de malha helanca azul (padronizado)
- Alpargatas pretas (modelo à vontade)
- Blusa branca de malha fria (padronizada)

Obs: Duas fardas para manutenção do uso diário. Bordar o nome
da criança na parte externa.

Material para Toalete Diário:
- 03 Colônias infantis (200ml)
- 03 Shampoos infantis (200ml)
- 03 Cremes para pentear ou condicionadores infantis
- 03 Sabonetes líquidos infantis (200ml)
- 01 Toalha para banho (condução diária na sacola) marcada com o nome da criança.
- 01 Escova Dental
- 01 Creme Dental
- 01 Pacote de lenços umedecidos
- 01 Pente ou escova para cabelo
- 01 Pacote de fralda descartável conforme o tamanho da criança
- 01 Conjunto de roupinha para as necessidades extras
- 01 Avental
- 01 Tela para arte 30x30 cm
- 01 Caderno de desenho capa dura grande
- 01 Pincel

MATERIAL DE PAPELARIA
- 01 brinquedo com peças grandes, adequado à idade da
criança
- 01 Lancheira e toalhinha para mãos

- 01 Revista usada
- 01 Maleta Escolar 45mm
- 01 Livro de história Infantil

LIVRO DIDÁTICO
Ø Viver Valores 2 anos – Educação Infantil
Autora: Maria Amélia Vieira e Rute de Souza Galvão
Editora: Construir

OBSERVAÇÕES
• Os livros e todo o material deverão ser apresentados à professora para revisão, nos dias 06/02 e 08/02/2021 nos turnos que foram
matriculados.
• As aulas terão início no dia 09/02/2021 (Educação Infantil – Nível I ao V). Turno matutino: 7 às 11h e turno vespertino: 13 às 17h.
• Em todo material deverá ser colocado o nome do(a) aluno(a) e o seu nível.

Agradecemos a preferência pelo CSCM e
desejamos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

