
 
 
 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2020 

MATERNAL I | UBERLÂNDIA 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E PESSOAL: 

• 01 toalha de banho (tipo fralda, felpuda) 

• 02 paninhos de boca 

• 01 pente ou escova de cabelo * 

• 01 brinquedo pedagógico (peças maiores e coloridas) apropriado para a faixa etária 

• 01 boneca de borracha ou carrinho de plástico médio inquebrável, que não solte as peças. 

• 01 travesseiro *, Roupa de cama (lençol, virol, manta e fronha) 

• 01 livro de plástico 

• 01 babadouro * 

• 01 escova dental infantil (para crianças com dente já erupcionados) 

• 01 escova dental massageadora (para crianças em que não há erupção de dentes). 

• 01 caixa organizadora grande 

• 01 caixa organizadora pequena 

• 01 escova para lavar mamadeiras 

  
TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHILA COM: 

• Vestuário -Mudas de roupas suficientes, considerando as mudanças climáticas 

• Fraldas descartáveis 

• Embalagens de lenços umedecidos 

• Pomada para assaduras 

• 01 pote de leite em pó com divisória 

• 01 xampu* 

• 01 condicionador (opcional)* 

• Alimentação – Mamadeiras (leite, chás etc.)* Materiais sujeitos a reposição 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Combo Bene:) Maternal I - Programa de Formação Ética e Socioemocional – quatro volumes + Plataforma 
Digital + Material de Apoio + Certificado. | Até 10/02/20, 50% de desconto para pagamento à vista ou em 
até 10x com 40% de desconto. Site: www.centraldolivro.com.br, senha batista2020. 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

• Início das aulas do Berçário, do SEI, do Fundamental II (6º ao 9º) e Ensino médio: 04/02/2020 

• Início das aulas Fundamental I (1º ao 5º): 05 /02/2020 

• Início das aulas Educação Infantil (Maternal 1 ao 2º Período): 06/02/2020 
 
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO INFANTIL  

• Manhã: 7h10min às 11h30min  

• Tarde: 13h às 17h20min  
  
1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 04/02/2020 – 18h (Fundamental I – 1º ao 5º ano) 

• 05/02/2020 – 18h (Educação Infantil – Berçário ao 2º Período) 

• 06/02/2020 – 18h (Fundamental II (7º e 8º ano) e Ensino Médio) 

• 06/02/2020 - 19h (Fundamental II – 6º ano) 
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