MATERIAL ESCOLAR – 2021
EDUCAÇÃO INFANTIL

MATERNAL I
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Materiais Diários
Mochila
Lancheira
Toalha para o lanche, com o nome
Pasta plástica com elástico pequena (1/2 ofício) – para guardar a agenda
Garrafa para água
Muda de roupa, calcinha ou cueca e par de meia
Chupeta (se fizer uso)
Fraldas (enviar somente para o aluno que precisar, na escola não haverá fraldas disponíveis)
Materiais de Uso Individual
Foto atual da criança 10x15
Fotos atuais da criança 3x4
Foto da família
Lençol infantil com elástico
Travesseiro pequeno
Cobertor infantil/manta
Boné
Toalha para as mãos com nome e alça
Organizador com alça (ZYK e ZUK – ref. 960/4)
Peça de “jogo americano” plástico, simples (para uso da massa de modelar)
Pasta plástica com elástico (profundidade de 5 cm) – para guardar os trabalhos
Rolos de papel higiênico para trabalhos manuais
Materiais de Uso Coletivo
Pote de tinta guache lavável com bico dosador – 200ml – (Sugestões de cores meninos: verde, preta, branco, azul. Meninas:
rosa, vermelho, amarelo, branco)

Folhas de desenho – A4
Folhas de desenho – A3
Folha de EVA (Sugestões de cores meninos: amarelo, vermelho, azul. Meninas: rosa, verde, laranja, marrom)
Folha de EVA com glitter (Sugestões de cores meninos: amarelo, verde, azul. Meninas: vermelho, rosa, branco)
Blocos criativos coloridos com 32 folhas em 8 cores – formato 325x235mm – 120g/m²
Prendedores de roupa de madeira
Escova de dente (adulto) para pintura
Lixa preta grossa
Caixas de massa de modelar a base de amido (macia)
Caixa de giz de cera colorido (Meu 1º giz)
Formas/moldes para massa de modelar (Sugestões: animais, alimentação, etc.)
CD de músicas infantis (Sugestões: Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Palavra Cantada,...)
Fantasia (roupa, exemplo: vestido de princesa, super-herói...) para o Baú do Disfarce
Brinquedo usado, em bom estado, para deixar na sala de aula (Sugestões: boneca, carrinho, etc.)
Instrumento musical de brinquedo
Brinquedo pedagógico* para deixar na sala de aula na faixa etária do seu filho (a), (quebra-cabeça de
poucas peças, cubos, blocos de encaixe, empilhar, rosquear–cores e formas variadas)
*Não enviar brinquedos em EVA, pois as peças podem ser mastigadas e/ou engolidas pelas crianças
Somente Meninas
Quantidade
Somente Meninos
Fita crepe
1
Tubo de cola 100g
Tecido de algodão estampado
1
Pacote de casca de pinus (400gr)
Pacote de balão colorido nº 9
3
Colas 3D
Botões coloridos (grandes)
1m
Plástico bolha (novo)
Pacote de areia colorida
2m
Contact Transparente
Pacote de fita mimosa
1
Argila (marrom)
Pacote de lantejoula grande
1m
Retalho de tecido
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MATERNAL I
EDUCAÇÃO INFANTIL

Quantidade
1

Materiais Didáticos
Livro de Literatura Infantil (Projeto Uni Duni Tê) – adquirido na escola, em fevereiro, na reunião de pais
Registro da documentação pedagógica – adquirido na escola, em fevereiro, na reunião de pais
Quantidade
Materiais de Higiene
1
Sabonete líquido 250ml (pode ser refil)
5
Pacotes de lenços umedecidos
1
Pomada para assadura (somente se o aluno fizer uso de fralda)
Quantidade
Materiais Alternativos
Quantidade
Materiais Alternativos
1
2
Pote de sorvete (vazio com tampa)
Revistas coloridas (verificar imagens)
6
2
Potes de iogurtes vazios (tamanhos variados)
Jornais
1
5
Garrafa pet (500ml ou 600ml)
Rolhas
10
1
Tampas plásticas (qualquer tamanho)
Funil
1
1
Bandeja de ovos
Cabide de plástico ou de madeira
1
Lata de café ou leite em pó com tampa (vazia e higienizada)
Quantidade
Uniforme
Uniforme do colégio
1
Avental de tecido azul-marinho, com o nome e logotipo do colégio
1
Saco (grande) com logotipo do colégio – adquirido na escola, em fevereiro, na reunião de pais
1
Saco (pequeno) com logotipo do colégio – adquirido na escola, em fevereiro, na reunião de pais
Observações Importantes
Materiais: O material escolar solicitado deverá ser entregue na reunião de pais na escola para a professora.
Recomendamos prezar pela simplicidade dos materiais
Demais informações
É obrigatório o uso do uniforme diariamente
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PÁGINA 2

Em todos os materiais diários, individuais, além do uniforme, deve constar o nome da criança em local visível
Durante o ano poderão ser solicitados materiais para reposição conforme a necessidade e outros materiais específicos para
atividades que serão desenvolvidas nos projetos
Durante o ano poderá ser adquirido um livro literário a ser definido com a vinda do autor na escola

