Lista de Material – 2022
Educação Infantil 2 e 3 anos
MATERIAIS A SEREM ENTREGUES
NO COLÉGIO

MATERIAIS DE USO DO ALUNO
ETIQUETADOS
(USO INDIVIDUAL E DIÁRIO):






1 mochila;
1 pasta polionda A3 com alça;
1 merendeira com toalhinha;
1 garrafinha para água;
1 estojo que comporte o material
informado abaixo (este estojo ficará
na escola para as atividades de sala);
 2 vidros de cola branca de 90grs;
 1 lápis de escrever preto (com
diâmetro maior);
 1 apontador para lápis (com diâmetro
maior e com depósito);
 1 caixa de lápis de cor com 12 cores
(com diâmetro maior);
 1 borracha macia;
 1 caderno brochurão SEM PAUTA
(3,10 x 2,15 cm) não pode ser de capa
dura – adquirir de capa flexível – para
Projeto de Literatura.
O caderno deverá ser etiquetado com o
nome do aluno.













3 caixas de Massinha de Modelar com
12 cores;
1 caixa de giz de cera com 12 cores
(grosso);
2 caixas de cola colorida;
2 revistas para recorte;
1 pasta catálogo com 50 plásticos –
preta (Arte);
1 pincel para pintura - chato nº 18;
1 avental de plástico;
1 pote grande de guache (250ml) preto;
1 pote grande de guache (250ml)
branco;
1 pacote de papel fluorescente A4;
2 pacotes de papel 60 kg – Branco –
A3 (297X420 gramatura 140 ou 120
gramas);










2 pacotes de papel 60 kg colorido A3;
1 pacote de papel colorset A4 - sortidotextura visual – 180g/m2, com 20
folhas;
1 jogo pedagógico (de acordo com a
faixa etária);
2 fitas adesivas coloridas finas;
1 caixa de algodão 25 g;
1 folha de lixa d’água;
2 placas de EVA com glitter – laranja.

OBSERVAÇÕES:
Estar TODOS OS DIAS dentro da mochila, para uso da criança se necessário:
 1 muda de roupa (incluindo uma peça íntima e um par de meias).
 1 par de chinelos de borracha (numeração da criança).





Os papéis solicitados nesta lista serão utilizados nas Aulas de Arte.
A reposição do material individual deverá ser feita pelos pais, assim que necessária.
Identificar os materiais de uso individual com caneta para retroprojetor ou tecido.

RECEBEREMOS OS MATERIAIS SOMENTE SE A LISTA ESTIVER COMPLETA, COM AGENDAMENTO PRÉVIO, ATRAVÉS
DO WHATSAPP (31) 98787-1440.

IMPORTANTE.
ATIVIDADES

DATA

HORÁRIO

1º Encontro de Pais e Educadores da
Educação Infantil (até 5 anos).

01/02/2022 (terça-feira)

16h30

Início das Aulas

02/02/2022 (quarta-feira)
03/02/2022 (quinta-feira)

Aulas

04/12/2022 (sexta-feira)
A partir do dia 07/02/2022 (segunda-feira)

Início: 13h
Término: 16h
Início: 13h
Término: 16h
Início: 13h
Término: 16h
Início: 13h
Término: 17h20

