(Crianças a partir de 1 ano)

Materiais de uso Coletivo
02 Folhas de EVA com brilho
01 Rolo de EVA (branco)
04 Folhas de color set (cores diversas)
02 Tubos de cola branca 90g
02 Caixas de cola colorida com 6 cores
02 Caixas de tinta guache com 6 cores
01 Caixa de giz de cera grosso (Meu 1º Giz)
02 Caixas de massa de modelar grande
01 Rolinho pequeno para pintura
01 Pacote de paleta de picolé com pontas
arredondadas
01 Lixa grossa
01 Lixa fina
01 Jogo educativo (blocos de montar em plástico
com peças grandes)
01 Livro de literatura infantil com textura, imagens
ou sons adequados para essa faixa etária.
01 Foto da criança com a família (atualizada)
01 Foto da criança sozinha (10x15cm –
atualizada)
01 Camiseta branca e com manga, para ser
usada como avental.

Kit de Higiene Pessoal (caixa organizadora
contendo)
03 Caixas de lenço de papel
01 Pente ou escova de cabelo infantil
01 Embalagem de lenço umedecido
01 Colônia infantil Jonhson’s Baby pequena
01 Pacote de fralda descartável
01 Talha de banho com identificação da criança.
01 Sabonete líquido
01 Pomada para assadura
* Obs: Sempre que necessário, solicitaremos a reposição de material.

Kit Soninho
01 Lençol com elástico
01 Lençol pra cobrir
01 Travesseiro pequeno com fronha.
* Obs: Sempre que necessário, o material irá para casa no final de
semana
para ser lavado e devolvido à escola.

Material que permanecerá na mochila todos os dias:






01 troca de roupas
Babadores e fraldinhas de boca
Saco plástico retornável para roupas sujas
Chupeta com protetor (se usar)
Mamadeira ou copo com bico

*Obs: O leite deve ser enviado diariamente em pote medidor, para ser
preparado no momento de oferecer.

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES!







O material de uso coletivo deverá ser entregue, a partir da segunda quinzena de janeiro, na recepção do
Milênio Kids.
O material de uso pessoal deverá estar com identificação do aluno.
Sempre que necessário, solicitaremos a reposição do material pessoal.

