MATERNAL II
Educação Infantil
Lista de Material - 2021

Materiais
1 mochila ou mala pequena (para guardar agenda, muda
de roupa e agasalho do colégio)
1 lancheira
2 Blocos desenho A3 180g/m
1 Bloco textura visual- 7 cores 36 folhas-230mmx320mm
1 Kit de papéis escolares diversos A3
2 Folhas de lixa: uma grossa e uma fina
1 Caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)
1 Caixa de giz de cera macio (15 cores)
1 Caixa de canetas hidrocor Jumbo (12 cores)
2 Potes plásticos para giz de cera e lápis de cor
3 Potes grandes de massinha para modelar à base de amido
2 Tubos de cola líquida de 90g
1 Cola bastão de 20g
1 Brocha pequena (para pintura)
1 Esponja (para pintura)
1 Pincel grosso

1 Caixa de guache 6 cores
1 Tela para pintura 30x40
1 Livro de literatura infantil em bom estado
1 Brinquedo pedagógico
1 Brinquedo (Menino ou Menina)
1 Metro de tecido algodão cru
6 Plásticos grossos A3
6 Plásticos tamanho A4
1 Fita métrica
4 Pares de olhinhos para bichinhos
1 Lupa
1 Caixa encapada com papel liso
1 Espelho pequeno (será guardado na caixa)
1 revista para recorte
Retalho de tecido
Caneta para tecido preta
1 Camiseta usada (adulto) - para Arte

Kit Higiene
Deve ser trazido, diariamente, e com todos os itens identificados

1 escova de dentes
1 porta escova
1 tubo de creme dental infantil
1 toalha de mão
1 bolsinha (tipo nécessaire) para guardar os materiais de higiene bucal
Lenços umedecidos
Lenços de papel
2Máscaras para troca durante a aula
1 Saquinho modelo zip lock para guardar máscaras usadas
1 sacolinha para guardar roupa suja, se necessário

Livro Didático Inglês
Greenman and the Magic Forest Starter - ISBN: 9788490368145

Sucata
No decorrer do ano letivo, serão solicitados materiais de sucata, massa de biscuit ou argila, para atividades
pedagógicas e de Arte.

Uniforme
É de uso obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio. Em dias de frio, poderá ser utilizado outro
agasalho por baixo do blusão do colégio, nas cores azul, vermelha ou branca.
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Locais de compra:
UNILINEA CONFECÇÕES - Rua Marques, 82 - Sta. Inês - (11) 2204-5584 - unilinea@uol.com.br
FAZARTE - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2744 - (11) 4323-3446 / 2994-0298 fazarteconfec@uol.com.br

Material que será fornecido ao aluno em 2021
Agenda padronizada da Rede Passionista de Educação
Carteirinha de Identificação Escolar
Materiais impressos

Avisos Importantes
MATERIAL / UNIFORME
Mochila, lancheira, todos os materiais e uniformes deverão estar visivelmente identificados com o nome do aluno
para evitar transtornos futuros.
Cabe ao aluno a responsabilidade de cuidar tanto do seu material, quanto de seu uniforme, visto que o colégio não
se responsabiliza pela perda, danos ou extravio de objetos pessoais e de valor.
ENTREGA DE MATERIAL e ENCONTRO COM A NOVA PROFESSORA
Dia 26/01/2021 - terça-feira - às 12h55 - Para todas as turmas (da Educação Infantil ao 5º ano)
INÍCIO DAS AULAS - Dia 27/01/2021 – Quarta-feira

VENDA DE LIVROS ON LINE

Site – www.livrarialoyola.com.br
e-mail – sac@livrarialoyola.com.br
Fone (11) 4097-6462 / WhatsApp (11) 4097-6462
As entregas serão efetuadas pelos Correios conforme escolha
do cliente. Também poderemos disponibilizar a retirada na
nossa central, localizada no bairro do Belenzinho, ou retirada na
escola.

Parceria Papelaria:

Lojas Físicas
 Rua Quintino Bocaiuva, 234
Centro – Sé - (11) 3105-7198
 Rua Senador Feijó, 120
Centro – SP - (11) 3242-0449
Tels: 2996-6211 / 97458-2940
Av. Nova Cantareira 4543

