
 
 

 
Lista de Material Escolar 2023 

 INFANTIL I 

     
 1. MATERIAL DE USO PESSOAL 

Unidade Descrição 
1 Bolsa de higiene (lenço umedecido, pomada de assadura, fralda descartável, sabonete 

líquido, pente ou escova, toalha de banho) 
1 Conjunto de roupa 

1 Lençol ou manta 

1 Lancheira térmica (1 garrafa para água, toalha de mão) 

 
Os materiais acima deverão ser enviados diariamente na mochila desde o 1° dia de aula, e sempre que 

necessários, deverão ser repostos. 
 

 

     

 2.  MATERIAL DE USO INDIVIDUAL / SALA DE AULA 

 Descrição  1º Semestre 2º Semestre Total 

 Camisa malha tamanho adulto 1 - 1 

 
Foto 3x4 (Entregar na primeira reunião de pais com 
identificação) 

1 - 1 

 
Foto da criança com a mãe (10cmx15cm) – para utilizar em 
atividade 

1 - 1 

 
Foto da criança com o pai (10cmx15cm) – para utilizar em 
atividade 

1 - 1 

 
Foto individual da criança (10cmx15cm) – para utilizar em 
atividade 

1 - 1 

 
Maleta A3 com dorso de 30mm com elástico (para envio de 
atividades) 

1 - 1 

 Foto da família 1 - 1 

 Massinha de modelar 12 cores (amido) 3 2 5 

 
Brinquedo pedagógico conforme a idade tipo encaixe, ligue-
ligue 

1 1 2 

 Caixa hidrocor (grande e grosso) 12 cores 2 - 2 

 Revista para recorte (atentar para o conteúdo visual) 3 - 3 

 Alfabeto de E.V.A (Maiúsculo grande) 2 - 2 

 Numeral (1 a 10) E.V.A 1 - 1 

 Caderno de desenho com espiral (48 folhas) capa dura 1 - 1 

 Cola alto relevo (cor variada) 1 - 1 

 Caixa cola colorida 1 - 1 

 Cola branca 110g 1 - 1 

 Pintura a dedo com 6 cores 2 - 2 

 
Adereços para faz de conta (aguarda orientações na reunião de 
pais) 

1 - 1 

 Caixa de giz de cera 12 unidades 1 1 2 
 
 

 
 



  
 
  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Os materiais que não acompanham o estudante diariamente deverão ser entregues à professora na semana  
de 23 a 27/01/2023. 

 Os materiais de uso diário deverão acompanhar o estudante desde o 1° dia de aula. 
 Todo material deverá estar devidamente identificado. 

 
  

MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
 

Orientamos aos pais e estudantes a utilizarem material original, uma vez que a reprodução parcial ou total de uma 
obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola os direitos autorais do autor. Lei 9610/1998. 

 
 

 Programa BENE:) Educação Infantil 
 

Programa de Formação Ética e Socioemocional - quatro volumes + Plataforma       
Digital + Material de Apoio + bottons + Certificado.  
Até 31/01/23 com 28% de desconto para pagamento à vista no boleto ou com 25% 
de desconto em até 10x no cartão. Após essa data, pagamento no valor integral à vista 
ou em até 08x no cartão.                             
Compras no site www.centraldolivro.com.br (senha: RBEBR@2023EDU) 

 
 

          Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 05/12/2022 com os novos materiais. 
 
 

 LIVRO DE LITERATURA INFANTIL (Aguardar a Reunião de Pais para realizar a compra.) 
 
Título: Beijinhos no papai 
Autor: Frances Watts 
Editora: Fundamento 

 
Título: O que tem dentro da sua fralda 
Autor: Guido van Genechten 
Editora: Brinque Book 
 
 

O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 06/02/2023 e, por isso, deve ser adquirido com, pelo 
menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo. 
 

 

 

 
MATERIAL DE ARTES (PARA USO EM SALA DE AULA NAS ATIVIDADES EXTRAS) 

 
O Material de Artes é organizado e divulgado em uma lista específica que encontra-se disponível aos pais na secretaria 

da escola para consulta. 
 Para facilitar a aquisição do Material de Artes será disponibilizado na área do estudante, um boleto no início do ano 

letivo. 
O valor dessa taxa de Material de Artes será R$180,00 (cento e oitenta reais) que poderá ser dividido em até 02 (duas) 

parcelas com vencimento para 17/02 e 17/03. 

 

  

 



  
INÍCIO DAS AULAS 

16/01/2023 (segunda-feira) 

Horários - 1ª Semana de aula  

 16/01/2023 a 20/01/2023 

Manhã 

Segunda-feira: 7h30 às 09h30 

Terça-feira e Quarta-feira: 7h30 às 10h 

Quinta-feira e Sexta-feira: 7h30 às 11h 

Tarde 

Segunda-feira: 13h às 15h  

Terça-feira e Quarta-feira: 13h às 16h 

Quinta-feira e Sexta-feira: 13h às 17h40 

Horários – A partir da 2ª Semana de aula  

Manhã 

7h10 às 11h40 

Tarde 

13h às 17h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

1ª Reunião de Pais  
Curso Data Horário 

Educação Infantil e 1º ano 12/01 (Quinta -feira) 19h às 20h30 
2º ano a 1ª série EM 02/02 (Quinta-feira) 19h às 20h30 

Obs.: As reuniões dos estudantes do Batista Plus ocorrerão integradas às reuniões 
de cada curso. 

 
Nesta reunião serão tratados assuntos referentes à adaptação escolar, horários escolares, projetos, alimentação, dentre 

outros assuntos. 
 
 

UNIFORME ESCOLAR 
 

Para aquisição: Livraria Leitura – Shopping Manaíra – Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 805 – Manaíra,           
João Pessoa – PB 

 
O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável, pois possibilita a identificação, fator de segurança e proteção 

para o estudante. Ele deve comparecer à escola sempre uniformizado, sem promover qualquer tipo de 
descaracterização nas camisas, calças ou bermudas. 

Nossa equipe de educadores acompanhará diariamente o uso do uniforme escolar. 
Contamos com o apoio de vocês ao zelarem, junto aos seus filhos, pelo uso diário e adequado do uniforme escolar. 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 O uso do uniforme será exigido a partir do primeiro dia de aula. 
 Uso do tênis é obrigatório para a segurança do estudante. 
 Ao comprarem a camisa do uniforme, as meninas devem observar o tamanho, pois não será permitido o 

uso de camisas curtas. Vamos evitar uma dificuldade, já que, caso não se observe isso, será necessária a 
aquisição de outra blusa.  
 

 

 

BATISTA ID 
 

Por meio do App, pais e responsáveis podem acompanhar diariamente a vida acadêmica do estudante, notícias sobre o 
colégio, convites para eventos e reuniões. [Baixe o aplicativo Batista ID na App Store (iOS) ou Play Store (Android)]. 

 
Após a efetivação da matrícula, com o prazo de 48h os pais e responsáveis receberão um e-mail com os acessos para o 

uso do App.  


