
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

	
Lista	de	material	BERÇÁRIO 

 
TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM NOME E TURMA. 
 
UNIFORME ESCOLAR 

• Camiseta verde (regata, manga curta, manga longa) 
• Short-saia, bermuda, calça  
• Agasalho 
• Calçado: tênis (obrigatório) 

 
OBS.: TODAS AS PEÇAS DEVEM TER A LOGOMARCA DO TEMPO DE APRENDER E O NOME COMPLETO DA 
CRIANÇA. O ALUNO DEVERÁ VIR UNIFORMIZADO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA. 
O uniforme será vendido na Livraria conhecer – Av. Abílio Machado, 2315 – Telefone: 3474-2591. 

 
AULAS ESPECIALIZADAS  

• Ballet – Collant preto (Com a logo da escola), saia rosa, meia calça rosa, sapatilha preta, 
tiara e redinha para coque. VENDAS NA ESCOLA 

• Taekwondo – Kimono branco e faixa 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
Crianças do Turno integral 
Providenciar toalha de banho, creme dental, escova, xampu, condicionador, sabonete 
líquido, pente ou escova para cabelos.   
 
DATA DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁICO: ATÉ O DIA 04/02/2020 
 
Orientações gerais: 
Início das aulas 
03/02/2020. Para todos os alunos 
 
1ª Reunião Geral de pais  
05/02 (quarta-feira) 17:30 - Coffee Break e às 18:00 Início da reunião – 1º e 2º Período 
06/02 (quinta-feira) 17:30 - Coffee Break e às 18:00 Início da reunião – Maternal I, II e III 

 
Horário das aulas 
7h às 11h30 (manhã) /  13h às 17h (tarde) / 7h às 18h (Integral) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
BERÇÁRIO 2020 

 
01 brinquedo pedagógico (montar, encaixar) conforme faixa etária. 
01 livro de história (plástico ou tecido).       
05 caixas de lenços descartáveis. 
01 jogo de lençol e travesseiro (com nome). 
01 pasta Brasil plástica ½ ofício (180mmm x 245mm) com abas e elástico 
(transparente). 
 
 

Observações:  
• Materiais de higiene: Sabonete líquido, xampu, lenço umedecido, creme 

para assadura, toalha de banho, fraldas. 
• Por questões de higiene e medidas preventivas as mamadeiras serão 

devolvidas diariamente.  
• O jogo de lençol e a toalha serão devolvidos na sexta-feira para que seja 

feita a higienização. 
• Como precaução, deverá ser mantida na mochila uma medicação para 

febre.  
 

Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno, e colocado em caixa 
“box” identificada. 

 
 

 


