EDUCACIÓN INFANTIL - 3 anos

MATERIAL

● Mandilón con cinta para colgar, co seu nome.
●

MUDA COMPLETA dentro dunha bolsa marcada co nome do neno/a , que
conteña: camiseta, pantalón, roupa interior, calcetíns, zapatos, máscara

de reposición (dentro dunha bolsa plástica pechada ou portamáscaras)
e unha bolsa plástica para meter, no seu caso, a roupa sucia.
● Unha gorra para os días de sol.
Todas as pertenzas deberán vir debidamente marcadas co nome dos
cativos/as
● 1 paquete 500 folios DIN A-4 80 grs.

MOI IMPORTANTE:

TÓDOLOS DÍAS, cada neno e nena traerá ao cole e levarán de volta para a
casa: MOCHILA con:
Unha botella reutilizable con AUGA (tipo cantimplora, termo…), de sinxela
apertura. Procuraremos unha botella cunha boquilla que evite derrames, pois logo
quedará gardada na mochila.
- Un táper coa MERENDA que toque ese día. Seguimos coa dinámica do ano
pasado para facilitar a hixiene e desinfección en casos necesarios, polo tanto
evitar traer a merenda en bolsiñas de tea.
- Porta máscara, para poder guardar a súa MASCARILLA na mochila.
- Un sobre plástico (A5), para poder levar/traer notas.

EDUCACIÓN INFANTIL - 4 anos
MATERIAL

● Mandilón con cinta para colgar, co seu nome.
●

MUDA COMPLETA dentro dunha bolsa marcada co nome do neno/a , que
conteña: camiseta, pantalón, roupa interior, calcetíns, zapatos, máscara

de reposición (dentro dunha bolsa plástica pechada ou portamáscaras)
e unha bolsa plástica para meter, no seu caso, a roupa sucia.
● Unha gorra para os días de sol.
Todas as pertenzas deberán vir debidamente marcadas co nome dos
cativos/as
● 1 paquete 500 folios DIN A-4 80 grs.

MOI IMPORTANTE:

TÓDOLOS DÍAS, cada neno e nena traerá ao cole e levarán de volta para a
casa: MOCHILA con:
- Unha botella reutilizable con AUGA (tipo cantimplora, termo…), de sinxela
apertura. Procuraremos unha botella cunha boquilla que evite derrames, pois logo
quedará gardada na mochila.
- Un táper coa MERENDA que toque ese día. Seguimos coa dinámica do ano
pasado para facilitar a hixiene e desinfección en casos necesarios, polo tanto
evitar traer a merenda en bolsiñas de tea.
- Porta máscara, para poder guardar a súa MASCARILLA na mochila.
- Un sobre plástico (A5), para poder levar/traer notas.

EDUCACIÓN INFANTIL - 5 anos A

MATERIAL

● Mandilón con cinta para colgar, co seu nome.
●

MUDA COMPLETA dentro dunha bolsa marcada co nome do neno/a , que
conteña: camiseta, pantalón, roupa interior, calcetíns, zapatos, máscara

de reposición (dentro dunha bolsa plástica pechada ou portamáscaras)
e unha bolsa plástica para meter, no seu caso, a roupa sucia.
● Unha gorra para os días de sol.
Todas as pertenzas deberán vir debidamente marcadas co nome dos
cativos/as
● 1 paquete folios DIN A-3

MOI IMPORTANTE:

TÓDOLOS DÍAS, cada neno e nena traerá ao cole e levarán de volta para a
casa: MOCHILA con:
Unha botella reutilizable con AUGA (tipo cantimplora, termo…), de sinxela
apertura. Procuraremos unha botella cunha boquilla que evite derrames, pois logo
quedará gardada na mochila.
- Un táper coa MERENDA que toque ese día. Seguimos coa dinámica do ano
pasado para facilitar a hixiene e desinfección en casos necesarios, polo tanto
evitar traer a merenda en bolsiñas de tea.
- Porta máscara, para poder guardar a súa MASCARILLA na mochila.
- Un sobre plástico (A5), para poder levar/traer notas.

EDUCACIÓN INFANTIL - 5 anos B
MATERIAL

● Mandilón con cinta para colgar, co seu nome.
●

MUDA COMPLETA dentro dunha bolsa marcada co nome do neno/a , que
conteña: camiseta, pantalón, roupa interior, calcetíns, zapatos e

máscara de reposición (dentro dunha bolsa plástica pechada ou
portamáscaras) e unha bolsa plástica para meter, no seu caso, a roupa
sucia.
● Unha gorra para os días de sol.
Todas as pertenzas deberán vir debidamente marcadas co nome dos
cativos/as
● 1 paquete 500 folios DIN A-4 80 grs.

MOI IMPORTANTE:

TÓDOLOS DÍAS, cada neno e nena traerá ao cole e levarán de volta para a
casa: MOCHILA con:
Unha botella reutilizable con AUGA (tipo cantimplora, termo…), de sinxela
apertura. Procuraremos unha botella cunha boquilla que evite derrames, pois logo
quedará gardada na mochila.
- Un táper coa MERENDA que toque ese día. Seguimos coa dinámica do ano
pasado para facilitar a hixiene e desinfección en casos necesarios, polo tanto
evitar traer a merenda en bolsiñas de tea.
- Porta máscara, para poder guardar a súa MASCARILLA na mochila.
- Un sobre plástico (A5), para poder levar/traer notas.

