Matriz: Rua Alencar Araripe,1301 –Sacomã/SP
Unidade II: Rua Boiçununga, 189 – São João Clímaco/ SP
Unidade III: Rua Salvador Pedroso, 92 – Sacomã / SP
Unidade IV: Avenida Patente, 654- Jardim Patente/ SP
Unidade V: Rua Marechal Pimentel, 380 – Sacomã /SP

COLÉG

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR BERÇÁRIO I e II
Esta é a lista do material escolar, que cada aluno(a) deverá ter. Por favor, atendam exatamente a quantidade indicada, para que não haja excesso
ou falta. Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pelo(a) aluno(a). A entrega do material deverá ser feita cada um em
sua unidade, a partir do dia 15/01/2019 em um saco plástico fechado com o nome completo do(a) aluno (a) e ano/série para
conferência.

INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020

- MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E ORGANIZAÇÃO -

REPOSIÇÃO SOMENTE QUANDO HOUVER
SOLICITAÇÃO DA ESCOLA

(PERMANECERÁ NA ESCOLA) - ANUAL
“IDENTIFICAR”

• 01 escova de dente (de dedo ou gaze)c/ protetor
• 01 pente ou escova de cabelo
• 02 caixas de cotonetes
• 02 pacotes de algodão (pequenos)
• 01 sabonete infantil líquido
• 01 shampoo infantil
• 01 colônia infantil
• 04 caixas de lenços de papel
• 01 caixa plástica transparente retangular com
tampa (tamanho 30X22)
• 01 Pacote com 100 Sacos Plásticos c/ 4 furos
tamanho A3.(para entrega de roupas sujas ou correlatos)
• 01 folhas de etiquetas 6187
• 03 envelopes branco grande
• 01 Caixa de luvas de procedimento (tam . grande)
- MATERIAIS QUE EXIGEM REPOSIÇÃO
SEMANAL
“IDENTIFICAR”

* Deverá ser enviado toda 2ª feira e levado para
casa toda 6ª feira para higienização.
• 05 Babadores
• 01 Travesseiro infantil
• 01 Toalha de banho *volta diariamente
• 01 Jogo de lençol
• 01 Cobertor

SOMENTE PARA BERÇÁRIO II
A partir de 1 ano
• 100 folhas sulfite (amarela)
• 3 folhas de papel kraft
• 1 bloco de canson A3
• 1 pano de prato branco ( sem desenho)
• 3 envelopes branco grande
• 2 caixas de pintura a dedo
• 1 livro de história infantil (emborrachado)
• 1 brinquedo pedagógico :
meninos: jogo encaixe grande, formas geométricas.
Meninas : brinquedo musical.

“IDENTIFICAR”

•
•
•
•

Lenço umedecido
Fraldas
Pomada para assaduras (conforme prescrição médica).
Leite em pó conforme o uso da criança.

- MATERIAL PEDAGÓGICO (PERMANECERÁ NA ESCOLA)

• 01 Brinquedo de pano ou emborrachado
• 01 Mordedor emborrachado
• 01 Chocalho infantil - Meninos
• 01 Livro musical - Meninas
• 200 Folhas de sulfite
• 01 Pasta de plástico fina com elástico
(amarelo)
• Agenda da escola ( Colégio Alexandra)
*A agenda será vendida na própria unidade no dia
03/02/2020.

ENVIAR TODOS OS DIAS NA MOCHILA

• 04 Trocas de roupas completas
• 01 Tênis/sapato para troca (se necessário)
• 02 Mamadeiras esterilizadas
• 04 Fraldas descartáveis (diariamente)
• Chupetas esterilizadas
(se necessário)-Identificados

Avisos Importantes:
- O uso do uniforme é obrigatório a partir do
primeiro dia de aula. (bordar ou escrever com tinta
de tecido o nome do aluno)

- Todo o material deverá conter o nome completo e
série/ano do (a) aluno (a)
- Os pais deverão ficar atentos quanto à reposição de
materiais do aluno.
Sugestão para compra de materiais com empresa
parceira: Bazar Paulinho / 11-2946-1432 – Estrada de São
João Clímaco, 577

