# Educamos com VALORES que marcam nossa HISTÓRIA
 Material pedagógico





















1 pacote de color set
50 Folhas A3 brancas
50 Folhas A3 ( coloridas )
01 fita adesiva madeira
01 metro de papel pardo
01 tinta guache 250ml
1 cx cola colorida
01 EVA fantasia ( tamanho grande )
03 EVA de cores variadas ( tamanho grande )
05 bastões de silicone p/ cola quente fino
01 DVD gravável
01 DVD musical infantil
01 pacote de palitos de picolé colorido
01 caneta de retroprojetor
02 metros de TNT ( cores variadas)
01 pacote com 50 balões nº 9
01 livro capa dura de história infantil.
01 cola líquida branca
01 livro de história infantil de capa dura
01 fitilho

 Brinquedos






01 brinquedo pedagógico de acordo com a faixa etária e certificação do INMETRO.
01 Fantoche
01 brinquedo menina (panelinhas, boneca)
01 brinquedo menino (bola, carrinho, instrumento musical)
01 instrumento musical

 Fotos





01 foto 3x4 da criança
01 foto atual da criança
01 foto com a Mãe
01 foto com o Pai
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 Mochila
 02 mudas de roupas para cada turno
 01 toalhinha pequena para o rosto
 Bico e cheirinho, se usar.

 Material de higiene ( # DEVE SER ENTREGUE NO 1º DIA DE AULA # )



















01 organizador plástico + ou - 8,6 litros
01 sabonete líquido infantil ( 200 ml)
01 sabonete líquido comum ( 500 ml)
02 litros álcool a 96% ou gel a 70% INPM
02 pacotes de toalhas tipo perfex
02 embalagens de toalhas umedecidas (quantidade mínima 48 unidades)
01 pomadas preventiva de assadura (60gr)
05 babeiros ( 1 turno ) e 10 ( turno integral )
01 travesseiro
01 conjunto de lençol (tamanho berço americano )
04 caixas de lenços de papel ( turno integral )
01 toalha de higiene para as mãos (identificada com nome da criança)
01 pacote fralda descartável
01 bico reserva, se usar
01 copo para água com tampa antivazamento e bico de silicone
01 escova dental com tampa protetora conforme faixa etária
01 mamadeira de 250ml para leite (somente para o turno da manhã)
01 lata de leite em pó

 Atenção
 Todo o material deverá estar com identificação do(a) aluno(a).
 Não será recebido material sem identificação.
 Acompanhe as datas e DEMAIS informações no Guia escolar.
 CASO NECESSÁRIO SERÁ SOLICITADO NO 2º SEMESTRE A REPOSIÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS.

DIA
05 até 16 de março
de 2017

www.ces.g12.br

HORÁRIO
Em seus
turnos

DATAS IMPORTANTES
ATIVIDADE
Entrega de MATERIAL
PEDAGÓGICO

(51) 3472-1502/ 3472-1722

PARTICIPANTES
Pais e Professores

Berçário 2

