MATERIAL DE USO INDIVIDUAL DO ALUNO
MATERNAL I - 2022
QUANTIDADE
01
01

MATERIAL
Lancheira (com nome e turma)
Mochila (com nome e turma)

01

Agenda Escolar obrigatória

01
01

Tesoura sem corte (de massinha)
Pasta polionda grossa com alça (verde)

01
01

Pasta de plástico com bailarina para a ficha de avalição (etiquetar com
nome, turma e professora
Pasta classificador transparente com 20 plásticos

01
01

Pote de massinha SOFT (500g)
Muda de roupa (incluindo calcinha ou cueca)

01

Copo de plástico para beber água (evitar bicos que simulem mamadeira)

01
01

Guardanapo de pano para forrar a mesa na hora do lanche
Avental de plástico (para pintura)

01
01
03
01

Estojo com escova e pasta de dente
Sabonete líquido
Fraldas descartáveis (dentro da mochila)
Pomada para assaduras

01
Pote ou pacote de lenço umedecido
Entregar no 1º dia de aula.
Não esquecer de escrever o nome nos pertences como: uniforme, copo, toalha, etc
Encapar o material com plástico xadrez verde e etiquetar com nome, turma e nome da
professora.

MATERIAL DIVERSIFICADO
01 pacote
01
12
02
02
01
3 metros ou 3 peças
02
01
01
01
01 pacote
01
1 caixa
1 metro
01
04

Algodão
Brinquedo – 02 anos (encaixe, montar, ...)
Caneta Hidrocor Fina
Cola colorida – vermelha e azul
Cola glitter – verde e dourada
Cola de silicone
EVA com glitter (emborrachado) – dourada, prata e verde
Envelopes pardo – grande
Fita decorativa dourada
Fitilhos pequeno
Caixa de lenço umedecidos
Papel A4
Papel crepon vermelho, laranja e verde
Gizão de cera
TNT – verde
Papel 40k – amarelo
Tintas Guache – amarelo, vermelho, azul e rosa

LIVRO DIDÁTICO
Marcha Criança Educação Infantil – Integrado – 2 anos –
Coleção Marcha Criança de acordo com a BNCC.
Autores: Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho,
Vívian Marsico
Editora: Scipione

VOLTA ÀS AULAS LIVRARIA ELDORADO EM NOSSA ESCOLA!
(SOMENTE O LIVRO DE INGLÊS)

Atendendo ao pedido das famílias, o Colégio informa, anualmente, o
estabelecimento onde pode ser encontrado o material escolar.
Lembramos que esta escolha fica a critério de cada família, que pode
optar por outros estabelecimentos. Para sua maior comodidade, a
LIVRARIA ELDORADO estará em nossa escola para venda do material de
2022 nas seguintes datas e horários:

De 04/01/22 até 25/02/22 - Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

PAPIRO PAPELARIA E PRESENTES
Rua: Pinto de Figueiredo, 26 A Tijuca - Tel:25695547

