RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES 2022 - 1º. ANO
*Todos os materiais devem ser identificados e entregues na escola, de 17 a 21/01/22.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAL DE HIGIENE E USO PESSOAL: (permanecer na mochila diariamente)
★ Escova de dente (com porta escova) + toalha de mão (a ser trocada pela família, para higienização,
diariamente) + creme dental infantil = dentro de uma bolsinha/ necessaire;
★ Pente ou escova de cabelo;
★ Uma muda de roupa completa (inverno/ verão);
★ Toalha de borracha, para forrar a mesa na hora do lanche (tipo jogo americano), flexível e fácil de
dobrar, deverá permanecer na lancheira do aluno, sendo higienizada pela família diariamente;
★ Sacos plásticos (para roupa usada/ suja);
★ 01 pano tipo Perfex;
★ 03 máscaras acondicionadas em saquinho limpo (repor diariamente) + 1 saquinho para
acondicionar máscaras sujas (retirar para limpeza, diariamente);
★ 01 frasco pequeno com álcool em gel (atentar-se à reposição).
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MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL DE CADA CRIANÇA:
01 livro de histórias infantis, de plástico ou de capa dura, ilustrado, adequado à faixa etária;
01 gibi;
01 revista para recorte (com imagens e conteúdos adequados para manuseio das crianças);
Alfabeto Móvel (Jogo ABC, com 72 peças de madeira) ou Pote de Letras Escolar (156 peças de
plástico, coloridas). Não serão aceitos brinquedos feitos de papel ou papelão (material frágil), pois,
serão manuseados constantemente;
01 kit Tinta guache escolar com 6 cores (sugestão Acrilex ou Maripel);
01 kit Cola colorida com 06 cores;
02 pacotes de bexigas vermelhas e 02 pacotes de bexigas amarelas;
02 rolos papel crepom amarelo e 02 rolos papel crepom vermelho;
01 Pote de massinha de modelar, base amido, SOFT - Uti Gutti, 5OOgr (sugestão Acrilex).
Os cadernos deverão ser entregues identificados, na parte interna.

★ 02 Cadernos de capa dura, grande, de brochura, sendo necessariamente com 48 folhas, cada
(cadernos sem espiral), para classe e casa;
★ 01 caderno de brochura, pequeno de 48 folhas para registros da aula de Música;
★ 01 Camiseta branca, tamanho G (adulto). Será utilizada nas aulas artísticas, que envolvam tintas;
★ 10 Sacos plásticos transparentes, ofício, 4 furos;
★ 01 Pasta de plástico, cor – azul, com elástico, para transporte da tarefa de casa (pasta fina);
★ 01 Régua transparente de 20 cm, resistente. A SER MANTIDA DENTRO DO ESTOJO;
★ 01 Tubo de cola grande: 110gr - branca líquida, lavável, não tóxica;
★ 01 Tubo de cola, tipo bastão 21gr;
★ 01 Estojo com 12 cores de caneta hidrocor, atóxica;
★ 01 Caixa de giz de cera curto, com 12 ou 15 cores (grosso);
★ 01 Estojo contendo:
- borracha macia;
- apontador com depósito;
- 01 tesoura sem ponta (cabo preto, 13 cm);
★ 01 Caixa de lápis de cor;
★ 02 lápis pretos – nº. 02 (colocar nome em cada lápis);
★ 01 Garrafinha para tomar água de material resistente/ evitar acrílico (PERMANECER,
DIARIAMENTE, NA MOCHILA DA CRIANÇA);
★ 01 Caixa de lenço de papel;
★ 01 Pincel para guache, nº. 266-14;
★ 01 Bloco de papel Canson A4, 20 folhas;
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Papel Criative Lumi Paper A4, 5 cores, pacote com 50 folhas;
01 novelo de lã mesclado;
01 kit de 06 cores, fita adesiva colorida/ durex colorido;
02 rolinhos de fita de cetim largura máxima (1cm), qualquer cor;
Suporte plástico transparente, para crachá, com cordão longo para pendurar no pescoço (este
crachá será usado, em excursões no decorrer do ano e deverá permanecer no colégio);

*Deverá ser providenciado pela família o livro de caligrafia, para uso anual:
- ESSA MÃOZINHA VAI LONGE 3/ Educação Infantil, Thayanne Gabryelle/ Vilza Carla (Nova
Edição - ISBN 978-85-10-07447-6): Editora do Brasil. 2019.

*Deverá ser providenciado pela família para o início das aulas, os seguintes livros
paradidáticos:
- “A E I O U ... UAU!”,Fernando de Almeida, Mariana Zanetti e Renata Bueno. Editora do Brasil.
ISBN 978-85-10-04906-1

- "A REVOLTA DOS LIVRINHOS",Lielba Ramos e Aldo Domingos dos Santos. Editora do Brasil.
ISBN 978-85-10-04129-4

TODOS OS MATERIAIS MENCIONADOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM NOME E
TURMA; alguns são devolvidos no final do ano, se em bom estado.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
- A TAXA DE IMPRESSÃO ANUAL compreende materiais utilizados durante o ano tais como: todas
as atividades e circulares xerocopiadas, sulfite branco, colorido, além de alguns itens de papelaria,
culinária e agenda escolar.

- PARA 2022 O VALOR SERÁ DE R$ 163,00 e deverá ser pago juntamente com a matrícula.
- Não nos responsabilizamos por perdas de objetos, materiais ou roupas. Marque o nome no interior
de cada peça do uniforme com caneta ACRILEX para tecido.
- Medicamentos deverão ser entregues à professora com as respectivas recomendações por
escrito, na agenda.
- No decorrer do ano serão pedidos materiais específicos para o desenvolvimento de Projetos da
turma.

INÍCIO DAS AULAS - 27/01/2022
SEJAM TODOS BEM VINDOS! - EQUIPE PEDAGÓGICA

