LISTA DE MATERIAIS | EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL II
Materiais Diários: 1 Mochila, 1 Lancheira, 1 Toalha para o lanche (com o nome), 1 Toalha para as mãos (com nome e alça), 1 Pasta
plástica com elástico pequena (1/2 ofício) - para guardar a agenda, 1 Garrafa d’água e 1 Muda de roupa (calcinha ou cueca e par de
meia)
Materiais de Uso Individual:


2 Fotos 3x4 da criança



1 Pasta plástica com elástico (grossa/tamanho ofício)



1 Foto da família



1 Rolinho para pintura



1 Caixa de giz de gel colorido (curto e grosso)



1 Par de manguitos plásticos



1 Conjunto de canetas hidrocor - 12 cores (grossas)



1 Pincel nº 20



1 Estojo escolar (tamanho médio) duplo (2 repartições



1 Lanterna pequena

com zíper)



1 Organizador com alça (ZYK e ZUK - ref. 960/4)



1 Tesoura sem ponta (para 3 dedos)



1 Peça de “jogo americano” de plástico, simples (para



2 Tubos de cola 100g



1 Pasta plástica com elástico (fina/tamanho ofício)

uso da massa de modelar)


1 Boné

3 Caixas de massa de modelar a base de amido (macia)



1 Caixa de carvão vegetal

- com 12 unidades



10 Bolinhas de Pompom

1 Pote de tinta guache - 250ml - com tampa dosadora -



1 Lixa preta

escolher cores diferenciadas (Sugestões: branco,



1 Argila

amarelo, marrom, preto, azul, verde, vermelho, laranja...)



1 Caneta de retroprojetor preta (ponta grossa)



50 Folhas de desenho A4



1 Pacote de balão n° 9



5 Folhas de desenho A3



4 Rolos de papel higiênico para trabalhos manuais



1 Bloco criativo colorido com 32 folhas em 8 cores -



1 Instrumento musical de brinquedo (chocalho, violão,

Materiais de Uso Coletivo:



formato 325x235mm - 120g/m²


1 Folha de EVA simples (Sugestões de cores: amarelo,

pandeiro)


Somente Meninas: 10 Botões (tamanhos, cores e

verde, azul, rosa, marrom, laranja, preto, branco, roxo)

formatos diversos), 1 Fita Crepe, 1 Pacote de areia



1 Folha de EVA com glitter

colorida e 1m Plástico bolha



1 Folha de retroprojetor



1 Cola glitter

(Sugestões: azul, vermelho, verde, branco...), 1 Pacote



1m Contact transparente

de palitos de picolé, 1 Rolo de fita mimosa (qualquer cor)



1 Tela para pintura 30x40cm

e 1 Caixa de cola colorida



1 Pote de areia sintética



Somente Meninos: 1 Folha de papel crepom
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Materiais de Higiene: 1 Sabonete líquido pequeno (pode ser refil) e 5 Pacotes de lenços umedecidos
Materiais Alternativos: 1 Encarte de mercado, 1 Pote de sorvete (vazio com tampa), 1 Jornal, 1 Revista colorida para recorte (verificar
imagens), 1 Funil, 1 Peneira, 2 Colheres de pau e 1 pegador de massa (inox)
Materiais Didáticos: Livro de Literatura Infantil (Projeto Uni Duni Tê) e Registro da documentação pedagógica (a serem adquiridos no
colégio durante o ano letivo)
Material do Projeto Bilíngue:
Site para compra: www.unoeducacao.com/plataformas/familia/
Informações, dúvidas, esclarecimentos:
Whatsapp (51) 9-9300-9692 | Fixo (51) 3516-9969 | E-mail: contato@wallivros.com.br

Tutorial: ACESSAR INFORMAÇÕES
A compra do Projeto Educacional UNOi poderá ser realizada 72 horas úteis após a efetivação da matrícula

Uniforme: É obrigatório o uso do uniforme diariamente e 1 Avental de tecido azul-marinho (com o nome do estudante e logotipo do
colégio)
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Observações Importantes:


A agenda escolar será fornecida pelo colégio no início do ano letivo



O material escolar solicitado deverá ser entregue na reunião de pais no colégio ou no primeiro dia de aula para a professora



Recomendamos prezar pela simplicidade dos materiais e, se possível, reutilizar do ano anterior



Em todos os materiais diários, individuais, além do uniforme, deve constar o nome do estudante em local visível



Materiais didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar



O login digital da plataforma UNOi é válido somente para o ano letivo 2023



Durante o ano poderão ser solicitados: materiais para reposição conforme a necessidade, outros materiais específicos para
atividades que serão desenvolvidas nos projetos e aquisição de livros literários



Recomendamos, para a ida ao Centro Esportivo São José, utilizar mochila “sem rodas”

Datas Importantes:


Dia 10/02/2023 às 8h30min: Reunião de Pais - A presença dos responsáveis é imprescindível!



Dia 11/02/2023 às 9h: Recepção de estudantes novos



Dia 13/02/2023: Início das aulas para todos os estudantes, conforme período de adaptação abaixo:
o Período de adaptação: de 13/02/2023 a 17/02/2023 com horário reduzido das 13h30min às 15h30min

Entrega do material das compras online no Colégio (Pátio Verde):


Dia 10/02/2023 das 8h30min às 19h30min



Dia 11/02/2023 das 9h às 12h
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