Prezado (a) aluno (a)

Seja bem-vindo (a) à ESB – Escola Sílvia Bueno.
Desejamos a você um ano repleto de alegrias,
convivência, experiências, crescimento e aprendizagem.
Por meio da educação, reflexões e emoções,
desejamos que você concretize suas mais profundas
aspirações, fortalecendo seus valores como pessoa
consciente, crítica e competente academicamente.
Por acreditar na força transformadora da
educação, vamos fazer um mutirão pela paz na prática
diária de pequenas ações.
É a ESB fazendo escola com você!

Equipe Diretiva

IMPORTANTE
1) DATA PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS: 12, 13 e/ou 14 de
janeiro/16
2) O aluno deverá ter seu próprio material para a realização de tarefas
em casa (lápis, borracha, etc). O material pedido em lista ficará na
Escola.
3) 1° ao 5° ano – Fazer margem com caneta vermelha no lado direito
de cada página dos cadernos.
4) INÍCIO DAS AULAS:
18/01/16 – REUNIÃO Apenas para pais e/ou responsáveis –
Educação Infantil
Matutino: 10h00 as 11h30
Vespertino: 16h00 as 17h30
19/01/2016 – Inicio das aulas apenas para alunos da Educação
Infantil.
20/01/2016 – REUNIÃO para pais e/ou responsáveis – 1º ao 5º
ano.
Matutino: 10h00 as 11h30
Vespertino: 16h00 as 17h30
21/01/2016 – Início das aulas para os alunos de 1° ao 5° ano.

MATERIAL DE USO COLETIVO
Educação Infantil
*** As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será aceita pela
Escola.
*** Opção: adquirir VALE MATERIAL COLETIVO na livraria Amigos do Livro, e
ganhe uma Agenda da ESB.


01 pacote de lantejoulas (grandes)



01 rolinho para pintura com tinta (5 mm)



02 potes de tinta guache de 250 ml Acrilex (qualquer cor)



02 caixas de cola colorida



02 caixas de brilhocolor



O1 resma de papel chamex A4 (500 folhas brancas)



01 pacote de Chamequinho colorido



02 blocos de papel Canson A3 branco e creme (gramatura 140g/m)



01 bloco de papel criativo Dobre, Cole e Monte



02 caixas de gizão de cera (MEU PRIMEIRO GIZ – formato anatômico - ACRILEX)



03 caixas de massa para modelar com 12 cores (Soft)



50 cm de papel contact transparente



01 tela 30x40



02 folhas de cartolina laminada



02 folhas de papel cartão (cores variadas)



02 folhas de EVA lisas (cores variadas)



02 folhas de EVA (com brilho)



02 folhas de papel pardo



01 folha de papel celofane transparente



02 folhas de papel seda (cores variadas)



02 rolos de papel crepom (cores variadas)



02 folhas de papel carmem (cores variadas)



02 folhas de cartolina branca



01 folha de cartolina colorida



01 rolo de fita crepe grossa



01 rolo de fita grossa transparente



Um brinquedo pedagógico próprio da idade (jogos de encaixe, de empilhar...)

MATERIAL DE USO COLETIVO
Ensino Fundamental I

*** As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será aceita pela
Escola.
*** Opção: adquirir VALE MATERIAL COLETIVO na livraria Amigos do Livro, e
ganhe uma Agenda da ESB.



01 pincel chato nº 16



02 potes de tinta guache de 250 ml Acrilex (rosa pink e azul claro)



01 caixa de cola colorida



01 caixa de brilhocolor



01 tubo de cola branca de 90g



O1 resma de papel chamex A4 (500 folhas brancas)



01 pacote de Chamequinho colorido



01 bloco de papel Canson A3 diversas cores (gramatura 140g/m)



01 bloco de papel Canson A4 branco ou creme (gramatura 140g/m)



01 bloco de papel Criativo DOBRE, COLE E MONTE



02 caixas de gizão de cera 12 cores (Faber Castell)



02 caixas de massa para modelar com 12 cores (Soft)



50 cm de papel contact transparente



01 tela 30x40



02 revistas com ilustrações grandes e coloridas (usadas), para recorte



02 gibis da Turma da Mônica



02 folhas de cartolina laminada



02 folhas de papel cartão (cores variadas)



02 folhas de EVA lisas (cores variadas)



02 folhas de EVA (com brilho)



02 folhas de papel pardo



01 folha de papel celofane transparente



02 folhas de papel seda (cores variadas)



02 rolos de papel crepom (cores variadas)



02 folhas de papel carmem (cores variadas)



02 folhas de cartolina branca



01 folha de cartolina decorada



01 pacote de palitos de picolé



01 rolo de fita crepe grossa



01 rolo de fita transparente grossa

Relação do Material Escolar para 2016
Infantil 1 (agrupamento de 1 ano)
MATERIAL DE USO PESSOAL


AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$30,00.



01 lancheira (toalhinha de rosto, objetos de higiene pessoal) – nome da criança gravado.
Estes objetos deverão ser trocados a cada bimestre ou quando for necessário.



01 copinho com bico para água a ser utilizado em sala de aula.



01 camiseta grande para pintura (cobrir todo o uniforme /nome da criança gravado/pode
ser usada).



Roupas para troca quando necessário (camisetas e shorts de malha simples etiquetados
com o nome da criança).



Fraldas descartáveis (etiquetado com o nome da criança, se for o caso).



01 pomada para assadura (etiquetado com o nome da criança)



01 caixa organizadora (PP) – mini/sapato cristal – ISBN 7897832849708

Trazer para a escola toda segunda-feira (levar para casa na sexta-feira para
lavar e devolver)

01 toalha de banho (etiquetada com o nome da criança)
01 lençol (etiquetado com o nome da criança)
01 fronha (etiquetada com o nome da criança)



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.

Relação do Material Escolar para 2016
Infantil 2 (agrupamento de 2 anos)
MATERIAL DE USO PESSOAL



AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00



01 pasta colecionadora preta com 100 folhas de plástico grosso, para o portifólio



01 pasta polionda com alça, etiquetada com o nome da criança



01 lancheira (toalhinha de rosto, objetos de higiene pessoal – nome da criança gravado).
Estes objetos deverão ser trocados a cada bimestre ou quando for necessário.



01 copo pequeno com bico para consumo de água durante a aula (nome da criança
gravado)



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 camiseta grande para pintura (cobrir todo o uniforme /nome da criança gravado/pode
ser usada)



Roupas para troca quando necessário (camisetas e shorts de malha simples etiquetados
com o nome da criança)



Fraldas descartáveis (etiquetado com o nome da criança, se for o caso)



01 pomada para assadura (etiquetado com o nome da criança)

Trazer para a escola toda segunda-feira (levar para casa na sexta-feira para
lavar e devolver)

01 toalha de banho (etiquetada com o nome da criança)
01 lençol (etiquetado com o nome da criança)
01 fronha (etiquetada com o nome da criança)

LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA

Material Pedagógico: Vai começar a brincadeira (maternal)
Edição Renovada / Ed. FTD
Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues, Margaret e Sorel Silva

Relação do Material Escolar para 2016

Infantil 3 (agrupamento de 3 anos)


AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$30,00



Material Pedagógico: Livro Educação Infantil 1 (acompanha o Caderno Letras e
Números 1) - Projeto Ápis (linguagem, matemática, natureza e sociedade)
Dante e Noemi / Ed. Ática



PAI (Projeto pensamento, ação e inteligência) – 3 anos – Ed. Infantil – SM



Livro de Inglês: Pandy the Panda-editora Standfor (Magaly Villarroel Lauder-Nina
Lauder)
STUDENT´S BOOK 1
ACTIVITY



BOOK 1



01 pasta polionda com alça, etiquetada com o nome da criança



01 lancheira (toalhinha de rosto, objetos de higiene pessoal– nome da criança gravado).
Estes objetos deverão ser trocados a cada bimestre ou quando for necessário.



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada ( gravada com o nome da criança)



01 pasta colecionadora preta com 100 plásticos (grosso), para o portifólio.



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 camiseta grande para pintura (cobrir todo o uniforme / nome da criança
gravado/pode ser usada).

LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.

Relação do material escolar para 2016
Infantil 4 (agrupamento de 4 anos)


AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



Material Pedagógico: Livro Educação Infantil 2 (acompanha o Caderno Letras e
números 2) - Projeto Ápis (linguagem, matemática, natureza e sociedade)
Dante e Noemi / Ed. Ática



PAI (Projeto pensamento, ação e inteligência) – 4 anos – Ed. Infantil – SM



Livro de Inglês: Pandy the Panda-editora Stand for (Magaly Villarroel Lauder-Nina
Lauder)
STUDENT´S BOOK 2
ACTIVITY



BOOK 2

01 pasta polionda com alça, etiquetada com o nome da criança.



01 lancheira (toalhinha de rosto, objetos de higiene pessoal – nome da criança gravado).
Estes objetos deverão ser trocados a cada bimestre ou quando for necessário.



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança)



01 pasta colecionadora preta com 100 plásticos (grosso), para o portifólio.



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 camiseta grande para pintura (cobrir todo o uniforme / nome da criança
gravado/pode ser usada)



01 ábaco para contagem até 100 (nome gravado)



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.

Relação do material escolar para 2016
Infantil 5 (agrupamento de 5 anos)


AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



Material Pedagógico: Livro EDUCAÇÃO INFANTIL 3 (acompanha o Caderno Letras e
Números 3) - Projeto Ápis (linguagem,matemática,natureza e sociedade)
Dante E Noemi /

Ed. Ática



PAI (Projeto pensamento, ação e inteligência) – 5 anos – Ed. Infantil – SM



Livro de Inglês: Pandy the panda-editora Standfor (Magaly Villarroel Lauder-Nina
Lauder)
STUDENT´S BOOK 3
ACTIVITY

BOOK 3



01 pasta polionda com alça, etiquetada com o nome da criança.



01 lancheira (toalhinha de rosto, objetos de higiene pessoal – nome da criança gravado).
Estes objetos deverão ser trocada a cada bimestre ou quando for necessário.



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado).



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança).



01 pasta colecionadora preta com 100 plásticos (grosso), para o portifólio.



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 camiseta grande para pintura (cobrir todo o uniforme / nome da criança
gravado/pode ser usada)



01 ábaco para contagem até 100 (nome gravado).



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.

Relação do material escolar para 2016
1º ano (agrupamento de 6 anos)


Língua Portuguesa: Português Linguagens 1 – William Cereja e Thereza CocharEdição Reformulada – Ed. Atual



Dicionário: Meu primeiro dicionário Houaiss - Editora Objetiva (Distribuição Editora
Moderna) – Ilustrado



Matemática: A conquista da Matemática 1 - Edição Renovada 2015 - Giovanni e
Giovanni Jr. – Editora FTD



História e Geografia: Porta aberta 1 – integrado - Editora FTD



Ciências: Porta Aberta 1 - Editora FTD



Inglês: Hop Up 1 - Mady Musiol,Magaly Villarroel e Carlos Gontow – Ed.STANDFOR



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.



AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



01 lancheira (toalhinha de rosto, objetos de higiene pessoal – nome da criança gravado).
Estes objetos deverão ser trocados a cada bimestre ou quando for necessário.



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança)



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 caderno de caligrafia pequeno (brochura)



02 cadernos (pequenos) capa dura – 50 folhas



01 caderno Tipo ATA(capa dura) 96 folhas (L. Portuguesa)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 48 folhas (Matemática)



01 caderno Tipo ATA(capa dura) 48 folhas (Inglês)



01 camiseta grande para pintura (cobrir todo o uniforme / nome da criança gravado,
pode ser usada)



01 ábaco para contagem até 100.



04 pastas de grampo vermelhas

Um estojo contendo: (repor sempre que necessário)


01 caixa de lápis de cor GRIP Faber Castell (12 cores)



01 apontador com lixeira (Faber Castell)



01 borracha TK – Plast (Faber Castell)



03 lápis grafite nº 2 (Faber Castell)



01 régua 30 cm transparente

Relação do material escolar para 2016
2º ano (agrupamento de 7 anos)


Língua Portuguesa: PORTUGUÊS LINGUAGENS 2 – William Cereja e Thereza Cochar
Edição Reformulada – Ed. Atual



Dicionário: Meu primeiro dicionário Houaiss - Editora Objetiva – distribuição editora
Moderna (ilustrado)



Matemática: A conquista da Matemática 2 – Edição Renovada 2015 - Giovanni e
Giovanni Jr. – Editora FTD



História e Geografia: Porta aberta 2 – Integrado - Editora FTD



Ciências: Porta Aberta 2 - Editora FTD



Inglês: Hop Up 2 - editora StandFor (Mady Musiol,Magaly Villarroel,Lisa Kester-Carlos
Gontow)



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.



AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



01 lancheira (toalhinha de rosto)



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança)



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 caderno de caligrafia pequeno (brochura)



01 caderno capa dura, pequeno (ditado)



01 caderno Tipo ATA(capa dura) 100 folhas (L. Portuguesa)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (Matemática)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 100 folhas(caderno único para Ciências, Geografia e
História a ser dividido pela professora)



01 caderno Tipo Ata (capa dura) 50 folhas (inglês)



01 ábaco para contagem até 100



01 caixa de material dourado (EVA ou de madeira)



01 cruzadinha Picolé



01 régua 30 cm transparente



04 pastas de grampo vermelhas
Um estojo contendo: (repor sempre que necessário)



01 caixa de lápis de cor (12 cores) Faber Castell



01 apontador com lixeira (Faber Castell)



01 Borracha TK – Plast (Faber Castell)



03 lápis grafite nº 2 (Faber Castell)

Relação do material escolar para 2016
3º ano (agrupamento de 8 anos)


Língua Portuguesa: Português Linguagens 3 - William Cereja e Thereza Cochar
Edição Reformulada – Ed. Atual



Dicionário: Silveira Bueno (capa PVC)



Descobrindo a gramática 3 – Ed. FTD – Edição renovada 2015



Matemática: A conquista da Matemática 3 – Edição Renovada 2015 - Giovanni e
Giovanni Jr. – Editora FTD



História: Coleção Porta Aberta 3 - Editora FTD



Geografia: Coleção Porta Aberta 3 - Editora FTD



Ciências: Coleção Porta Aberta 3 - Editora FTD



Inglês: Hop Up 3-editora StandFor (Mandy Musiol, Magaly Villarroel, Lisa Kester-Carlos
Gontow)



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.



AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB deverá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



01 lancheira (toalhinha de rosto)



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança)



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 caderno de caligrafia pequeno (brochura)



01 caderno pequeno de capa dura (ditado)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 100 folhas (L. Portuguesa)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (Matemática)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 100 folhas(caderno único para Ciências, Geografia e
História a ser dividido pela professora)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (inglês)



01 ábaco para contagem até 100



01 caixa de material dourado (EVA ou madeira)



01 régua 30 cm



01 caixa de lápis de cor (12 cores) Faber Castell



01 cruzadinha Picolé



04 pastas de grampo vermelhas



01 apontador com lixeira (Faber Castell)



01 borracha TK – Plast (Faber Castell)



05 lápis grafite nº 2 (Faber Castell)

Relação do material escolar para 2016
4º ano (agrupamento de 9 anos)


Língua Portuguesa: Português Linguagens 4-William Cereja e Thereza Cochar
Edição Reformulada – Editora Atual



Dicionário da Língua Portuguesa – Silveira Bueno (capa PVC)



Descobrindo a gramática 4 – Ed. FTD – Edição renovada 2015



Matemática: A conquista da Matemática 4 - Edição Renovada 2015 - Giovanni e
Giovanni Jr. – Editora FTD



História: Coleção Porta Aberta 4 - Editora FTD



Geografia: Coleção Porta Aberta 4 - Editora FTD



Ciências: Coleção Porta Aberta 4 - Editora FTD



Inglês: Hop Up 4 - editora StandFor (Mandy Musiol, Magaly Villarroel, Lisa KesterCarlos Gontow)



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.



AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



01 lancheira (toalhinha de rosto)



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança)



01 caderno grande de desenho com 50 folhas (encapado e etiquetado com o nome da
criança)



01 caderno pequeno brochura – (caligrafia)



01 caderno pequeno capa dura (ditado)



01 caderno Tipo ATA(capa dura) 100 folhas (L. Portuguesa)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (Matemática)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 100 folhas(caderno único para Geografia, História e
ciências a ser dividido pela professora)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (inglês)



01 caixa de material dourado (de EVA ou de madeira)



01 ábaco para contagem até 100



01 caixa de lápis de cor (12 cores) Faber Castell



01 cruzadinha Picolé



01 régua 30 cm (transparente)



01 apontador com lixeira (Faber Castell)



01 borracha TK – Plast (Faber Castell)



05 lápis grafite nº 2 (Faber Castell)



04 pastas de grampo vermelhas

Relação do material escolar para 2016
5º ano (agrupamento de 10 anos)


Língua Portuguesa: Português Linguagens 5 - William Cereja e Thereza Cochar
Edição Reformulada – Editora Atual



Dicionário da Língua Portuguesa – Silveira Bueno (capa PVC)



Descobrindo a gramática 5 – Ed. FTD – Edição renovada 2015



Matemática: A conquista da Matemática 5 – Edição renovada 2015 - Giovanni e
Giovanni Jr. – Editora FTD



História: Coleção Porta Aberta 5 - Editora FTD



Geografia: Coleção Porta Aberta 5 - Editora FTD



Ciências: Coleção Porta Aberta 5 - Editora FTD



Inglês: Hop Up 5 - editora StandFor for (Mady Musiol, Magaly Villaroel, Lisa KesterCarlos Gontow)



LITERATURA: 05 LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS NA 2ª SEMANA DE AULA.



AGENDA PERSONALIZADA DA ESCOLA (uso individual, diário e obrigatório). A agenda
da ESB poderá ser adquirida na secretaria da escola por R$ 30,00.



01 foto 3x4 colorida para ser usada na tarjeta de identificação da criança



01 lancheira



01 garrafa pequena para consumo de água durante a aula (nome da criança gravado)



01 tesoura Tramontina com ponta arredondada (gravada com o nome da criança)



01 caderno de caligrafia pequeno (brochura)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 100 folhas (L. Portuguesa)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (Matemática)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (Ciências)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (História)



01 caderno Tipo ATA (capa dura) 50 folhas (Geografia)



01 ábaco para contagem até 100



01 régua 30 cm



01 caixa de lápis de cor (12 cores) Faber Castell



01 Dicionário da Língua Portuguesa – Silveira Bueno - FTD



01 caixa de material dourado de madeira



01 cruzadinha Picolé



04 pastas de grampo vermelhas



01 apontador com lixeira (Faber Castell)



01 borracha TK – Plast (Faber Castell)



05 lápis grafite nº 2 (Faber Castell)

INTEGRAL
Entrada: 7h30min

Saída: 17h30min

Tolerância: (15min para mais ou para menos)
Lanche: 09h10min às 09h30min / 15h às 15h20min
Banho: a partir das 10h30min
Almoço: de 11h às 12h (após o almoço higiene bucal e repouso)
Cardápio: de acordo com orientações mensais da nutricionista: Letícia Queiroz
Braga – CRN GO 5217
Frutas: trazer toda segunda-feira as frutas para a semana (uso coletivo)

KIT NECESSÁRIO
 01 caixa organizadora (PP) – mini/sapato cristal – ISBN
7897832849708
 01 lençol / 01 fronha / 01 toalha de banho (devolveremos na 6ª feira
para lavar, não esquecer de trazer na 2ª feira) com nome

 Sabonete líquido
 Shampoo / condicionador
 Pomada para assaduras (se for o caso)
 Fraldas descartáveis (se for o caso)
 Escova de dente e creme dental infantil
 Toalhinha higiênica
 Pente ou escova de cabelo
 01 chinelo de borracha (para banho)
 Manter na mochila diária 02 mudas de roupa.



Algum alimento extra que os pais desejarem mandar, favor

manda-lo etiquetado com o nome da criança.


Se a criança chegar fora do horário de alguma das

atividades, a mesma não se repetirá.


Restrições alimentares avisar na Coordenação da ESB.

