Lista de Material Escolar 2022
Maternal 2 – Educação Infantil
Materiais que deverão ser enviados diariamente na MOCHILA
desde o 1º dia de aula:
Quantidade
1
1
1
1
1



Material
Mochila escolar com tamanho suficiente para a lancheira, peças de roupas,
agenda, toalha e brinquedo de sexta-feira (com nome)
Peças de roupas (completa) armazenadas em uma sacola (com nome)
Lancheira térmica (com nome)
Copo antivazamento com bico para água (com nome)
Agenda escolar com espiral 2022 (uma página por dia) (com nome)

Sempre repor os materiais à medida que se fizer necessário.

Quantidade

Material

1

Organizador de plástico- Medidas aproximadas: 56,4 x 38,5 x 20,1 cm (Largura x
Comprimento x Altura)
Avental de plástico para pintura - mangas longas

1
1
1
1

Pasta (maleta) polipropileno com elástico (1,5 cm de espessura, tamanho A3 –
50x35cm) com nome.
Foto da família

1

Saquinho de tecido ou TNT (com nome em letra bastão) para o livro da biblioteca /
30x40cm
Pincel nº 16

1

Rolinho para pintura

50

Folhas brancas A3

1pct

Folhas coloridas Blocos Criativos A3

10

Folhas A4 de desenho 140g

50

Folhas Brancas A4

1pct

Bloco colorido criativo 8 cores A4

1

Folha de EVA colorida A3

1

Papel crepom (vermelho, amarelo e azul)

1cx
1
1cx

Cola colorida
Cola Branca 110g
Pintura a dedo com 4 cores

1

Caixa de giz de cera 12 unidades

1

Lixa grossa

2 cx

Massinha de modelar 12 cores

1

Livro de história (conforme a lista na secretaria

1

Jogo (Conforme a lista na secretaria)

1

Brinquedo para deixar na sala (boneca tipo Barbie e Polly, bonecas grandes, móveis
e carrinho de boneca, carrinhos grandes, animais de plástico (grandes), alimentos de
plástico, bonecos, ferramentas, telefone, conjunto de panelinhas)

1

Brinquedo de areia (balde, pá, peneira...)

MATERIAL DIDÁTICO


Combo BENE:) Educação Infantil e Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e
Socioemocional - dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. Compras no
site www.centraldolivro.com.br (senha: RBEEDU@2022).

Cupom de desconto Bene: Poa@bene2022

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:












Os materiais que não acompanham o aluno diariamente deverão ser entregues à professora
na reunião de pais, em uma sacola grande. Todos os materiais deverão ser identificados
com o nome do(a) estudante.
Solicitamos que o nome da criança seja escrito nas etiquetas dos livros e dos cadernos com
letra de imprensa maiúscula para facilitar a identificação pelas crianças.
Os materiais de uso diário deverão acompanhar o estudante desde 1º dia de aula.
Os livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados com o nome completo do
estudante.
O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 07/03 (2ª feira) e, por isso, deve
ser adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo.
No decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados materiais extras, de acordo com os
projetos desenvolvidos.
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.
Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações, por escrito:

 Estudante: _________________________________________________________________________
 Curso: _____________________________________________________________________________
 Pessoa autorizada a buscar (nome completo e RG):
__________________________________________________________________________________
 Telefones: _________________________________________________________________________
 Responsável pelo(a) estudante: ________________________________________________________
 Telefones: _________________________________________________________________________

INÍCIO DAS AULAS
 22/02/2022 (terça-feira)
 Horário: 13h30min às 18h

