
 1º PERÍODO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Para o pleno desenvolvimento do aluno(a), é indispensável a utilização de todo o material necessário às 

atividades educacionais diárias, como material didático e outros. 
 

MATERIAIS INDIVIDUAIS: 
01 caderno brochurão sem pauta e com margem 

para atividades de sala (60 folhas) 

01 caderno brochurão sem pauta e com margem 

para tarefas de casa (60 folhas) 

01 conjunto de pincéis atômicos com doze cores 

01 conjunto de lápis de cor com 12 cores 

01 conjunto de giz de cera com 12 cores01 tesoura 

sem ponta 

01 borracha (solicitaremos reposição quando for 

necessário) 

03 lápis de escrever (solicitaremos reposição 

quando for necessário) 

02 colas 90 gramas (solicitaremos reposição 

quando for necessário) 

02 apontadores simples, de preferência sem 

lixeira 

01 kit de letras móveis e números em eva 

magnéticas (imantadas e pequenas) 

01 kit da escala cuisenaire (68 peças) 

04 potes de massinhas 

01 pacote de folhas a4 cores variadas (papel 

criativo) 

01 pacote de folhas a4 (color set) na cor preferida 

da criança. 

01 pacote de palitos coloridos 

De picolé  

02 revistas em quadrinhos 

03 potes de tinta guache na cor  

Revistas para recorte 

01 brinquedo  

01 jogo pedagógico sugestão  

 

TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHILA COM: 
 

KIT HIGIENE: 
01 escova de dentes; 

03 máscaras nas cores: branca, azul e laranja; 

01 creme dental; 

01 fio dental; 

01 bolsinha para guardar o Kit Higiene; 

01 toalhinha; 

01 saco plástico para colocar as máscaras usadas. 
 

VESTUÁRIO:  

01 muda de roupas para casos emergenciais; 

01 calcinha ou cuequinha;  

01 babuche para ficar na escola; 

01 calçado extra. 

LANCHEIRA:  
O lanche dos alunos será de responsabilidade dos 

pais. Pedimos que evitem alimentos não saudáveis 

como: chips, guloseimas, frituras, alimentos 

perecíveis e outros. 

PROJETO HORA DA FRUTA: os pais deverão enviar, 

todos os dias, uma fruta para este momento

OBSERVAÇÕES: 

 No decorrer do ano, poderemos pedir outros materiais para organização dos projetos desenvolvidos. 

 Todo material individual deverá ser etiquetado com letra manuscrita maiúscula. 

 O material deverá ser entregue na 1ª semana letiva, dentro de uma sacola, para posterior organização da 

professora.  

 Todas as peças do uniforme deverão conter o nome do aluno no seu interior, bem legível, escrito 

com caneta para tecido. 

PROJETO BIBLIOTECA CIRCULANTE 

O objetivo do projeto é suscitar nos(as) alunos(as) o prazer pela leitura, dando a eles a oportunidade de 

conhecer histórias variadas de diferentes autores ao longo do ano letivo. Você deverá solicitar o nome da obra 

literária, ligando para o colégio, no horário de 8 às 12 horas. 


