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Lista de Materiais Pedagógicos Educação Infantil 2 - 2022 
 

01 - Pasta Polionda de Elástico 40mm Azul 
01 - Cola Silicone 55gr 
02 - Folhas de papel para Scrapbook estampado 
03 - Caixas de Massa de Modelar (12 cores, super macia por ser melhor para a criança 
modelar) 
01- Cola dimensional ou tinta relevo preta, vermelha ou amarela (verificar se não está 
dura mesmo na validade) 
01 - Pacote de Papel Criativo Colorido A4, gramatura 85 
01 - Folha de E.V.A. liso lilás ou roxo e 01 folha de E.V.A com glíter branco e 01 folha de 
E.V.A com glíter prata 
01 - Rolinho de sacos plásticos 3kg (destinado ao envio de roupa suja, para não 
contaminar a mochila do aluno) 
01 – Brinquedo de areia 
01 – Brinquedo de sala (pode ser usado, em bom estado) 
02 – Blocos de Desenho Escolar A4, gramatura 140 
01 - Caixa de Giz de Cera Jumbo 12 cores  
01 – Fita Decorativa Adesiva Estampada 
Botões (sortidos, coloridos) 
Revistas ou livros usados para recorte 
01- Pacote de Palitos de sorvete 
01 – Pacotinho de Lantejoula Gigante ou Grande (roxo, vermelho, rosa OU azul) 
10m – Fita Decorativa de Cetim Estampada  
01 – Rolo de fita decorativa de cetim Lisa largura 1cm 
01 – livro de literatura infantil (título a escolher) de acordo com a idade, em caixa alta.  
01 – caixa multiuso plástica ou polionda (formato de caixa de camisa) na cor azul 
01 – caneta preta de tinta permanente, para uso das crianças 
01 - Material Paradidático a ser definido na Reunião do dia 02/02/2022 

 
Material de Higiene Pessoal 

 

02- Caixas de luvas de látex descartáveis tamanho M (para os que usam fraldas) 
O Material de Higiene Pessoal deve ser reposto na Mochila todos os dias (lenços ou 
algodão, pomadas, fraldas) 
   

 
ATENÇÃO: 

 

• Dia: 02/02/2022 às 19h - Reunião de Pais para Educação Infantil de forma 
online, transmitida pelo Youtube. A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É 
FUNDAMENTAL.  

• Dia: 02/02/2022 – Entrega de materiais no colégio durante o período escolar.  

• Dia: 07/02/2022 – Início das Aulas  
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OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 
1- Baixar o App Google Sala de Aula para acompanhamento escolar (no início do 

ano letivo receberão o email institucional para acesso).  
 

2- Toda a comunicação da Escola para vocês acontecerá através do App Google 
Sala de Aula. 

 
3- Adicionar o contato da Coordenação (44) 9 9879-8981 – lista de transmissão para 

recebimento de recados. 
 

4- Os alunos da turma de Recreação Infantil deverão trazer mochila com uma muda 
de uniforme, chinelo e kit para escovar os dentes (todos os itens identificados com 
nome). 
 

5- UNIFORME – AQUISIÇÃO EM LOJAS Com o objetivo de se promover a 
integração, igualdade e segurança dos nossos alunos, temos o uso do uniforme 
como obrigatório.  
 

6- TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE O UNIFORME, DEVERÃO SER 
MARCADOS COM O NOME DO ALUNO.  

 
7- USO DE MEDICAMENTOS: De acordo com a legislação vigente, o Colégio fica 

impedido de medicar seus alunos. Quando o aluno estiver fazendo uso de algum 
medicamento que não possa ser interrompido, favor enviá-lo com a indicação da 
dosagem em RECEITA MÉDICA e o horário a ser tomado. O Colégio não 
medicará o aluno sem as devidas recomendações. Em caso do aluno apresentar 
estado febril ou qualquer outra indisposição, quando estiver em horário de aula, os 
pais ou responsáveis serão comunicados via telefonema. 

 


