LISTA DE MATERIAL – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL - TURMA: MATERNAL I
Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança.
→ 1 pasta catálogo com 10 plásticos (cor azul)
→ 2 folhas de E.V.A. (cores:_____________________________________)
→ 1 folha de papel crepom (cor:________________________)
→ 1 folha de papel cartão (cor:________________________)
→ 1 bloco de folha branca A3
→ 2 caixas de massa para modelar (sem brilho)
→ 1 caixa de giz de cera
→ 1 tubo de cola colorida
→ 1 esponja de louça (será utilizada pelos alunos para pintura)
→ 1 pote de guache (250g) – (cor:________________)
→ 1 pincel n º 20 (tipo chato)
→ 1 camiseta nº 8 para usar no momento da pintura
→ 1 livro de história com letra de forma (caixa alta), indicado para a faixa etária
da criança (histórias ilustradas com figuras grandes)
→ 1 brinquedo, aprovado pelo INMETRO. Sugestões: animais de borracha,
carrinhos, bonecas, loucinhas ou eletrodomésticos de brinquedo.

→ 1 conjunto de brinquedo de areia
→ 5 fotos do aluno(a) - tamanho 3X4
- Favor observar a validade dos materiais adquiridos
MATERIAIS DE USO PESSOAL
(Todos os materiais devem ser identificados com o nome da criança)
→ * 1 pacote de fralda descartável (para criança que faz uso)
→ *1 tubo de pomada para prevenir assaduras
→ *1 pacote de lenço umedecido
→ 2 caixas de lenços descartáveis
→ *1 repelente
→ 1 creme hidratante
→*1 rolo de toalha em TNT picotada para higiene
(*) De acordo com a necessidade voltaremos a pedir esses materiais durante o
ano letivo.
Momento do descanso – somente para alunos do turno vespertino e
alunos integrais:
→ 1 travesseiro com fronha
→ 1 coberta
→ 1 bolsa para transportar o travesseiro e a coberta, pois estes materiais irão
para casa toda sexta-feira e deverão retornar na segunda-feira seguinte.
Obs.: para Alunos Integrais: além dos materiais solicitados para o momento
do descanso, trazer desde o início do ano letivo 1 escova dental e 1 creme
dental infantil, para escovação após o almoço, caso este seja feito na escola.
MAIS INFORMAÇÕES NO VERSO!

 Material Didático: (incluso nas parcelas).
 ANGLO Sistema de Ensino – Infantil 1

Observações:
- A agenda escolar personalizada do Colégio será entregue ao estudante no
início do ano letivo, e deverá ser utilizada diariamente.
- A mochila deverá conter todos uma garrafinha plástica (tipo squeeze) e um
guardanapo de tecido para forrar a mesa no momento do lanche, a agenda
escolar e 2 mudas de roupas extras (uniforme), para eventuais trocas no
período em que o estudante frequenta a escola. Lembrando, que todos os
pertences devem ser identificados com o nome da criança.
- Os materiais poderão ser entregues de 24/01/22 a 04/02/22 na recepção do
Colégio.

Início do ano letivo: 07/02/22 (Segunda-feira)
Início do PLANTÃO para alunos rematriculados: 11/01/22 (Terça-feira)
Início do PLANTÃO para alunos NOVOS: 20/01/22 (Quinta-feira)
ATENÇÃO! Não haverá PLANTÃO nos dias 27 e 28 de janeiro. Nestes dois dias os
professores e colaboradores participarão de Formação Profissional.

