LISTA DE MATERIAL – 2017
Educação Infantil – Maternal II

LISTA DE MATERIAL – 2017
Educação Infantil – Maternal II

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
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Todo o material deverá ser marcado com o nome do aluno e a turma
correspondente.
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correspondente.

 1 guardanapo de tecido (deverá estar sempre dentro da
lancheira)
 1 escova de dente com protetor de cerdas
 1 creme dental sem flúor
 1 caneca de plástico com alça
 1 tesoura (sem ponta) de boa qualidade
 1 camisa velha para pintura
 1 pasta transparente de elástico
 1 baldinho de areia
 1 tapete emborrachado
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OBS: Levar DIARIAMENTE duas mudas de roupa.
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Início das atividades para os alunos de horário integral ou parcial:

23/01/2017 (2ª feira).
Início das aulas: 06/02/2017 (2ª feira) - HORÁRIO: das 13h às 17h.
Endereço: Rua Dr. Péricles Correa da Rocha, 753 - Centro – Bom Jardim –
“EIDUQUINHO”. Tel.: 2566-3837
O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula. Todos os alunos
deverão ter o uniforme completo.

02/02/17 (5ª feira) - Reunião de acolhida para os pais
dos alunos novos no Eiduc, às 18h.
03/02/17 (6ª feira) - Neste dia, o Eiduquinho estará
aberto das 16h às 19h para que os responsáveis
possam levar os filhos/ALUNOS NOVOS para se
familiarizarem com o ambiente.
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