CONTRATURNO

KIT HIGIENE:
• 01 toalha pequena com o nome da criança.
• 01 estojo plástico c/ alça p/ guardar: escova
de dente, creme dental e fio dental, escova de
cabelo, prendedor de cabelo (meninas), gel de
cabelo (menino e menina)
HIDRATAÇÃO:
• 01 garrafinha para água.

•
•
•
•
•

KIT P/ HORA DO REPOUSO:
Travesseiro, lençol, fronha e uma manta fina (ficarão
na escola e serão enviados p/ casa quinzenalmente p/
higienização.
KIT DIDÁTICO:
•
•
•
•
•

01 brinquedo (sugestões: panelinha, comidinhas,
roupas para bonecas, carrinhos, etc).
01 caixa de cola colorida (6 cores).
01 caixa de canetinha hidrocor (12 cores).
01 caixa de lápis de cor (12 cores).
01 camiseta velha e grande (p/ trabalhos com
tinta) + paninho para limpeza de pincel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 estojo contendo: 2 lápis, 1 borracha, 1
apontador sem lixinho e 1 tesoura sem ponta.
02 gibis
01 jogo pedagógico, conforme a idade,
(sugestões: quebra-cabeças grande, memória,
blocos de encaixe, etc.).
02 lixas.
01 livro de história infantil. (sugestões de autores:
Ziraldo, Ruth Rocha, Monteiro Lobato, Eva
Furnari, Ana Maria Machado).
02 pacotes de massinha de modelar (soft 12
cores).
01 pincel número 14.
01 pote para lavar pincel.
01 pote de sorvete
01 pote com tampa para guardar as massinhas de
modelar.
01 revista para recorte.
Sucatas variadas (potes, caixas, lã, retalhos
tecido).
02 tubos de cola bastão 40g.
02 tubos de cola (lavável) 110g.

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA.
CASACÕES (COM OU SEM LOGOTIPO), PARA DIAS DE FRIO INTENSO, DEVEM SER DA COR DO
UNIFORME (AZUL MARINHO, AMARELO ou BRANCO).
OBSERVAÇÕES:

1) Solicitamos que o material seja providenciado para a 1.ª semana de aula e
com a identificação do aluno. Os professores pedem que as compras
sejam feitas conforme o que foi solicitado.
2) Identifique o uniforme com o nome do aluno para evitar perdas.

COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________

