
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

MATERNAL PRÉ I PRÉ II MATERIAL DE USO DO ALUNO 
01 01 01 Apontador com depósito 

01 01 01 Bloco criativo 

01 01 01 Bloco educativo de montar (25 peças) 

01 01 01 Borracha macia 

01 01 01 Briquedo de plástico para ficar no colégio (uso coletivo)* 

02 02 - Caderno brochura grande s/pauta, 96 folhas, capa dura 

- 02 - Caderno brochura grande s/pauta, 48 folhas, capa dura 

01 01 01 Caderno de desenho brochura grande, 48 folhas, capa dura 

- - 02 Caderno brochura grande c/pauta, 96 folhas, capa dura 

- - 02 Caderno brochura grande c/pauta, 48 folhas, capa dura 

01 01 01 Cola a base de álcool 

01 01 01 Cola colorida 

01 01 01 Cola com glitter 

01 01 01 Estojo escolar  

01  
Bege 

01 
Amarelo 

01 
Marrom 

E.V.A 

01 
Rosa 

01 
Verde 

01 
Amarelo 

E.V.A com glitter 

02 02 02 Folhas de papel fotográfico 

01 01 01 Lápis de cor – JUMBO pequeno – Caixa com 12 unidades 

01 - - Lápis de escrever TRIANGULAR 

- 01 02 Lápis de escrever 

04 04 04 Massinha de modelar – Caixa com 12 unidades 

3 Pares 3 Pares 3 Pares Olho móvel para artesanado número 10 

01 01 01 Pasta portfólio preta c/50 folhas 

- 01 01 Tesoura com ponta arredondada  

01 
Amarelo 

01 
Azul 

01 
Branca 

Tinta guache – 250ml 

            
 

Início do Ano Letivo – 7 de fevereiro de 2022. 

Reunião de pais/responsáveis – 3 de fevereiro de 2022 – 7h30min. 

✓ TODO material escolar deverá ser identificado com o nome e série do aluno; 

✓ O material escolar deverá ser entregue ao professor do aluno no dia da reunião de pais/responsávies; 

✓ O material de uso pessoal (ex: borracha – lápis – caderno), deverá ser substituído sempre que necessário; 

✓ Para as crianças da Educação Infantil, solicitamos que deixem na mochila 1 (uma) troca completa 

de  roupa, um pacote de lenço umedecido, toalha de mão, um álcool em gel, um copo (ou caneca) de 
plástico e uma agenda do ano de 2022. O kit NÃO ficará na escola, deve ir e voltar todos os dias; 

✓ O brinquedo solicitado deve ser seguro e da faixa etária indicada para sua criança;* 

✓ Não será permitido ao aluno trazer objetos de valor para o Colégio, pois não nos 

responsabilizamos pela perda ou danos; 

✓ É obrigatório o uso do uniforme todos os dias letivos, a começar pelo primeiro dia de  aula. 

Assim como o tênis e a meia. Orientamos não usar chinelo e sandalinhas para o próprio conforto e 

segurança do aluno; 

✓ Caso necessário serão solicitados, ao longo do ano, materiais extras para a realização de projetos 

pedagógicos. 

 

 
 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS: 



  RECOMENDAÇÕES AOS ALUNOS EM TEMPO DE PANDEMIA        

Uso obrigatório: Cada família deverá providenciar o kit de Volta às Aulas, contendo: 

✓ 3 (três) Máscaras de proteção, descartável ou reutilizável (tecido). É obrigatório o 

uso de máscaras em todo o espaço escolar. A troca deve ser realizada a cada 3horas. 

Portanto, as máscaras para troca deverá ser guardada em saco plastico ou um outro 

recepiente preparado pela família. 

✓ Álcool em gel. Na educação infantil, os colaboradores responsáveis auxiliarão as 

crianças para a aplicação do álcool nas crianças; 
✓ Copo ou garrafinha para água (não ficará na Escola, eve ir e voltar todos os dias); 
✓ Lenços de papel. 

COVID 19 


