LISTA DE MATERIAL - 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO

A) MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO:

Todo o material deverá ser identificado com o nome completo do aluno. Durante
o ano, o material deverá ser reposto sempre que necessário.
✓ 01 caixa de marcadores hidrográficos (ponta grossa, 12 cores).
✓ 01 caixa de gizão de cera (12 cores).
✓ 01 aquarela (12 cores).
✓ 02 cadernos tipo brochurão (60 folhas – 215 x 310 mm), exceto capa dura.
✓ 01 pasta plástica fina transparente com elástico, tamanho A4 (espessura de
aproximadamente 0,35 mm).
✓ 01 estojo com zíper, que deverá ser mantido completo durante todo o ano,
contendo:
•

01 caixa de lápis de cor triangulares grossos (12 cores);

•

02 lápis pretos triangulares grossos nº 2;

•

03 canetas pretas (ponta porosa, 20 mm);

•

01 tesoura sem ponta com o nome gravado;

•

01 apontador grosso com depósito;

•

02 tubos de cola branca líquida (40 g);

•

01 borracha macia.

✓ 01 merendeira contendo: 01 squeeze e 01 guardanapo de pano.
✓ 01 mochila, de preferência sem rodinhas, contendo 01 conjunto de uniforme e
01 cueca ou calcinha.
✓ 01 kit de letras móveis de madeira (caixa-alta) — deverá ficar em casa, para auxiliar
a criança na realização de algumas atividades que envolvem a construção da
escrita.
✓ 02 revistas que contenham gravuras de animais, paisagens, objetos.
✓ 02 revistas infantis em quadrinhos.
✓ 01 avental de plástico grosso — de preferência, o modelo de
vestir pela cabeça, com amarração lateral (modelo ao lado).
✓ Kit de proteção, contendo: álcool em gel; duas máscaras
reservas em embalagem/estojo próprios; embalagem/estojo
para guardar a máscara já utilizada.
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B) LIVROS LITERÁRIOS:
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gente feliz. São Paulo: Salamandra, 2016.
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C) INÍCIO DO ANO LETIVO:

a. INÍCIO DAS AULAS: 02/02/2022
Turno da manhã: 7h10 às 11h30
Turno da tarde: 13h às 17h20
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