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Lista de Materiais Pedagógicos Educação Infantil 4 - 2022  

 
01 - Pasta Polionda de Elástico 40mm azul 
01 - Tesoura sem ponta (com o nome gravado) 
01 - Cola branca 
01 - Jogo de Canetão 12 cores (com nome em todos os canetões) 
03- Caixas de Massa de Modelar (super macia).  
01-Caixa de Lápis de Cor jumbo 12 cores (Grosso, COM APONTADOR e nome em 
todos os lápis). 
01 - Caixa de Giz de Cera de madeira ou inquebrável (12 cores) 
02- Fitas decorativas adesivas estampadas. 
01 – Caneta de tinta permanente preta para uso da criança 
04 – Folhas de papel para Scrapbook (bolinhas, florzinhas, listras,xadrez ) 
01 – Folha de E.V.A. liso rosa, 01 folha de E.V.A com glíter azul e 01 folha de E.V.A. 
com glíter verde 
01 – Cola de  Silicone 35gr 
01 –Brinquedo de Sala (pode ser usado, em bom estado) 
01 – Lápis Grafite 
01 – apontador 
01 – borracha 
01 – Livro de literatura Infantil com letra Caixa Alta (título a escolher, de acordo com a 
idade) 
01 – Revista ou livro usado para recorte (com gravuras de pessoas, animais, objetos) 
01 – jogo pedagógico com peças em madeira (quebra-cabeça) 
01 – garrafinha de água para uso individual da criança, com alça (tipo cantil) e com 
nome. 
01 - Material Paradidático a ser definido na Reunião do dia 02/02/2022 
 
  

 
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  
 

 

 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 

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

ano letivo receberão o email institucional para acesso).  
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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- ALUNOS QUE NÃO ESTÃO MATRICULADOS NA TURMA DE RECREAÇÃO 
INFANTIL NÃO PRECISAM TRAZER BOLSAS, MOCHILAS OU ESTOJOS.  
 

6- 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.  
 

7- TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE O UNIFORME, DEVERÃO SER 
MARCADOS COM O NOME EM LETRA DE FORMA PARA 
RECONHECIMENTO PELA CRIANÇA.  
 

8- A criança deverá ter em casa: Lápis de cor, Lápis grafite, Tesoura, Cola e Giz 
de cera para a realização das Tarefas. 

 
9- 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. 

 
 

 


