Sugestão do Material 2022.
3313-1927
INÍCIO DAS AULAS: 31/01/2022.

Infantil II
Material para uso Artístico
05 Bastões de cola Quente Grossa
02 Canetas retroprojetor 1.0 mm na cor
Vermelha;
01 Estojo Compactor canetinhas c/ 6 unidades;
02 Colas brancas 90 gr.;
02 Cola de isopor 90 gr.;
01 Cola Glitter Verde
02 Caixas de cola colorida c/ 6 unid. (Acrilex);
02 Caixa de tinta tempera guache c/ 12 unid.
(Acrilex);
02 Caixas do Meu primeiro giz de cera (Faber

01 Pacote de Penas Coloridas
Material para uso Pedagógico:
01 Jogo Educativo de Alinhavo;
01 Jogo Educativo de Quebra-cabeças de 4 e
6 peças em madeira para 2 anos;
01 Jogo de Encaixe para 3 anos, peças
grandes;
01 Brinquedo (livre), pode ser usado que a
criança tenha em casa. O mesmo ficará na
escola para as brincadeiras livres.

Castell);
02 Tintas pinta cara (facial) – 15ml Cor Verde e
amarelo;
01 Pincel achatado 915/20;
06 Potes de Massinha Soft.
01 Saquinho de forminhas para modelar

Material para uso Individual:
01 Pasta elástica transparente;
01 Lancheira;
01 Mochila grande;
01 Garrafinha para água (com nome);

massinha.
05 Pacotes de papel Canson colorido na massa

Acessórios para o Enxovalzinho:

(exceto Creative);

01 Toalha de rosto (p/banho) com nome;

20 Cartelas de adesivos (motivo infantil);

01 Toalha de mão (p/ lanche) com nome;

02 Folhas de papel Crepom branco e rosa

01 Lençol solteiro;

02 Folhas de papel Sulfite Branco;;

01 Travesseiro pequeno com 01 fronha;

01 Cartolina estampada;

01 Cobertinha fina ou lençol para cobrir;

01 Cartolina lisa cor amarelo;

Indispensável:

02 Placas de E.V.A. (Dois tons Verde);

02 Trocas de roupa (camiseta, bermuda)

02 Folhas de papel de presente (motivo infantil

03 calcinhas ou 03 cuecas. Fraldas caso use.

com tamanho até 5 cm);
01 Tesoura sem ponta para Massinha
01 Tela para pintura (tamanho 20x30);
01 Camiseta velha para artes (com nome);

KIT HIGIÊNICO
Em uma bolsinha:
02 Cremes dentais infantil;
02 Escovas de dente;
01 Toalhinha higiênica;

Deverão ter o nome registrado à Caneta
retroprojetor ou esmalte, os materiais de
uso: Individual, KIT HIGIÊNICO E todo o
Enxovalzinho.

ADQUIRIDOS NA ESCOLA:
LIVROS DIDÁTICOS: Livros didáticos da moderna compartilha adquiridos pelo site
www.modernacompartilha.com divididos em até 06 x no cartão!!!!

→ LIVROS LITERÁRIOS.
→ AGENDA
→ Início das vendas do material didático na escola: 10/01/2022.
→ Término das vendas do material didático na escola: 18/03/2022.
Observações do Infantil II e Infantil III 2022
1ª Segue os materiais que permanecerão em casa. Devem ser separados após a compra dos
mesmos:

→ 01 Cola Branca

- 01 caixa de Tinta Guache

- 01 Caixa de Cola Colorida

01 Caixa do Meu primeiro Giz de Cera.
2ª- Após a compra dos Materiais Escolares, os listados acima deverão permanecer em casa
para a realização dos deveres diários. Os demais adquiridos, permanecerão na escola e deverão
ser entregues para a professora regente da sala.
3ª Dias e Horários de entrega dos materiais: 24 a 28 de janeiro
→ Período Matutino: (para alunos matriculados no matutino) 07h:15 às 10:00h.
→ Período Vespertino: (para alunos matriculados no vespertino) - 13h:00 às 16:00h.
Na semana dos dias 31 a 04 de fevereiro, não receberemos materiais. Retornaremos a
partir do dia 07/02 até 11/02 nos seguintes horários:
Matutino: 07:05 às 07:30h

Vespertino: 13:00 às 13:30h (início das aulas)

→ Pedimos por gentileza que não deixem de trazer o material na data estipulada, pois, a partir das
mesmas daremos início as aulas.
3ª- Os Materiais Individuais, Kit Higiênico e todo o Enxovalzinho, deverão ser marcados com o
nome e a série da criança, usando caneta retroprojetor ou o esmalte.

