ENXOVAL DE CRECHE DE USO INDIVIDUAL
 PARA CRIANÇAS DO INFANTIL 3.
Enxoval de Creche de uso individual (material NÃO incluso na taxa opcional)
Itens
Kit com escova de dentes em
caixa plástica (para quem almoça
na escola) e escova de cabelo
Calcinhas ou cuecas

Toalha de banho (modelo
padronizado - cor branca,
disponível na Lojinha da Tia Léa)
Uniformes completos para troca
após o banho
Uniformes de Sistema Integral

Quantidade para até 6
horas de permanência
01 (trazer diariamente na
mochila)

Quantidade para + de 7 horas de
permanência
01 (trazer diariamente na mochila)

03 (trazer diariamente na
mochila)

8 (para ficar na escola, se integral todos os
dias na unidade 1. Demais crianças: enviar
diariamente na mochila a quantidade para o
dia).
04 (para ficar na escola, se integral todos
os dias na unidade 1. Demais crianças:
enviar diariamente uma toalha na mochila).
04 (dois para ficar na escola, se integral
todos os dias na unidade 1. Demais
crianças: enviar um, todo dia, na mochila)
04 (Unidade 1: para ficar na escola – no
caso de crianças do integral todos os dias.
Demais crianças: trazer um diariamente na
mochila)
01 (trazer na mochila nos dias de aula de
dança)
01 (trazer na mochila nos dias de aula de
caratê)
02

01(trazer diariamente na
mochila)
02 – no mínimo sugerimos 04
(enviar um diariamente)
00

Colante para aulas de dança
(disponível na Lojinha da Tia Léa)
Quimono para aulas de caratê
(disponível na Lojinha da Tia Léa)
Copo (Inox). Além do copo,
sugerimos também uma
garrafinha para água que possa
ser transportada diariamente na
mochila.
Agenda
Sacola para roupa suja
(disponível na Lojinha da Tia Léa)

00

Fraldas descartáveis (caso use)
Chinelo de praia
Um kit com xampu, sabonete e
lavanda, identificado com o
nome.

02 (enviar diariamente)
00
01 (repor quando
necessário)

00
01

01
01

01
01 (apenas para crianças da unidade 1 que
NÃO são do integral todos os dias, e para
todas as crianças da unidade 2).
03 (enviar diariamente)
01
02 (repor quando necessário)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 O Plano de Utilização dos Materiais encontra-se à disposição no site ou na Secretaria.
 Estas quantidades são para todo o ano. E caso sejam pedidas por semestre, reduzir as quantidades.
 Para maior segurança da criança aconselhamos atenção às marcas dos produtos.
 O uniforme, agenda, copos, toalhas, livros entre outros materiais, também estarão disponíveis para venda na
Lojinha da Tia Léa.
 O material deve ser devidamente marcado com o nome da criança.
 A mochila para transportar diariamente o material da criança deve ser identificada.
 Por medida de segurança, os brinquedos e jogos pedagógicos devem conter o selo do Inmetro. Ressaltamos
especial atenção ao tamanho das peças.
 O enxoval das crianças da Unidade 1 de permanência superior a sete horas diárias deve ser entregue em
janeiro no atendimento individual de pais. O enxoval das demais crianças deve ser enviado diariamente na
mochila.
 O uniforme escolar é de uso obrigatório: camisa branca com marca da escola, short azul com marca da escola,
sandália preta estilo Ortopé. Por medida de segurança, sandálias estilo Crocs não são permitidas. Sugerimos
dois ou três uniformes. Conferir outras orientações no manual informativo.
 Conferir também a Lista de Material Pedagógico Individual.
A ENTREGA DE MATERIAL NA DATA PREVISTA É MUITO IMPORTANTE PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA.
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