
REUNIÕES DE PAIS  
. 1º Ano – Dia 02/02/2022 

 Turno Manhã – 08 horas 
 Turno Tarde – 13 horas 

. Pré II - Dia 02/02 –Turno Manhã - 9h30 
                                  Turno Tarde- 14h30 
. Maternal 2 e Pré 1– Dia 03/02/2022 

  Turno Manhã – 08 horas 
  Turno Tarde – 13 horas 

. Berçário e Maternal 1 - Dia 03/02/2022 
  Turno Manhã – 9h30min 
  Turno Tarde –   14h30min 
- Local: Ed. Infantil - Sala de aula  
 

- 03 e 04 /02/2022 - Entrega do material e 
entrevistas marcadas no dia da reunião do 

Berçário ao Pré II– Sala de aula. 

 
     LISTA  DE  MATERIAL  ESCOLAR 

 

01 Pastas AMARELA polionda (grossa / A4) com alça  e com foto colada 10x15 da criança 
01 Pasta polionda AMARELA  tamanho A4 - (fina) c/ elástico  
01 Caderno de desenho espiral (grande), com 96 folhas, com o nome.   
02 Caixas de giz de cera grosso com 12 cores 
02 Colas (branca - 90g cada) 
01 Caixa de cola colorida  - 3 D 
01 Pincel   médio e de cabo comprido 
01 Rolo de fita crepe média 
01 Rolo durex grande e largo 
01 Estojo  de hidrocor  grosso com 12 cores) 
01 Estojo de hidrocor fino (com 12 cores) 
02 Pacotinhos de lantejoulas 
05 Folhas de lixa de madeira  
03 Pacotes de Collorset 
01 Pacote de papel A4 – (500 folhas) 

200 Folhas de papel sulfite A4 colorido  (qualquer cor) 
03 Folhas de papel crepom (qualquer cor)  
04 Folhas de papel glacê –  azul, amarelo, vermelho e verde 
02 Blocos de atividades A3 c/ 30 folhas cada – 180g/m² - desenho liso (Canson ou similar) 
01 Blocos de atividades A3 c/ 30 folhas cada – 120g/m² - (COLORIDO) 
03 Potes de tinta guache de 250 ml nas cores laranja, amarelo e marrom  
03 Potes de 500gr de massinha de modelar (qualquer cor) 
02 Novelos  de  lã (qualquer cor) 
02  Pacotes de penas (grande e pequena)   
03 Dúzias de botões coloridos (grande) 
02 Pacotinhos  de olhinhos  de plástico -   um médio e outro  grande 
03 Metros de TNT  qualquer cor (inteiro) 
02 Metros de tecido  feltro – qualquer cor 
01 Pacote de sacos de celofane (grande ou médio) 
02 Metros de tecido de algodão estampado  
01 Brinquedo  grande para sala de aula. Ex: boneca, carrinho, panelinhas, carrinho de bonecas, etc. 

                                                                                  APOSTILA 
02 Apostilas  serão adquiridas no início de fevereiro no Colégio. (R$20,00) 

 MATERIAL DE ARTE 
01 Massa fria de biscuit para “modelar” de ½ kg  na cor vermelha, marrom  ou  amarela. 
04 Folhas de EVA (grossa) nas cores rosa, azul, amarelo, verde, preto ou vermelho 
03 Tintas (100ml) de artesanato PVA  (cores variadas) 
03 Colas de Silicone  para trabalho artístico (Gel) 
03  Canetas de tecidos – na cor -  azul, verde e vermelha 
01 Avental para pintura 

 MATERIAL DE USO DIÁRIO 
01 Garrafinha plástica marcada com o nome da criança para água. 
01 Agenda  do ano 2022  de  sua preferência (não muito pequena). 
01 Mochila pequena (SEM RODINHA), com roupa comum para ir e voltar todos os dias. 
02 Sabonetes (líquido) 
01 Rolo de saco plástico  para roupa suja.(tipo supermercado hortifruti etc.) 
02 Caixas  de lenços de papel (pequena)  
01 Kit Higiene contendo: pasta, escova de dente e toalha pequena com elástico, para pendurar no pescoço.  

      
0BSERVAÇÕES: 

 

 NÃO É PERMITIDO O USO DE MOCHILA DE 
CARRINHO       PARA OS ALUNOS DA ED. INFANTIL E 
1°ANO. 
 Etiquetar todo o material com o nome do aluno 
 O material deverá ser entregue na 1ª reunião de Pais. 
 
 INÍCIO DAS AULAS   
 1º Ano -  Dia 03 de fevereiro de 2022 
 Integral - Dia 07 de fevereiro de 2022      
 Berçário II ao Pré II - Dia 07 de fevereiro de 2022 
 

 REUNIÕES DE PAIS SERÃO NO PRÉDIO  
    DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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2022 


