LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL - INFANTIL I

“Semeando o Caráter Cristão”
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
ENTREGA DE MATERIAIS - dia 26, 27 e 28/1/22, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Neste dia, durante todo o turno em que a criança estudará, as auxiliares estarão disponíveis para receberem os
materias na sala de aula do estudante.
MATERIAL DE USO DIÁRIO:
Deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo.
Obs.: Identificar o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente, evitando perdas.
LIVROS DIDÁTICOS (SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO):
Os livros serão usados a partir da 2ª semana de aula.
AGENDA ESCOLAR:
Usaremos o CBB aplicativo.
PRIMEIRO DIA DE AULA 31/1/2022
Vir com uniforme completo.
Trazer material individual devidamente identificado, inclusive todas as peças do uniforme.

MATERIAL DIDÁTICO
SISTEMA DE
ENSINO POLIEDRO

INFANTIL 1. COLEÇÃO GRESSUS 4 – KIT SEMESTRAL
Os livros são semestrais e deverão ser adquiridos em dois
momentos: 1º semestre e 2º semestre. Venda na livraria CBB.
MATERIAL DE ENSINO RELIGIOSO
Aprender a palavra - vol.2 - “A Bíblia é a palavra de Deus" – aluno (4 anos)
48 páginas; 2018; Série Aprender; Editora Cristã Evangélica;
ISBN 9788576688815
https://loja.editoracristaevangelica.com.br/aprender-a-palavra-vol-2-infantilaluno.html

QUANTIDADE
01
01

01
01

MATERIAIS DIVERSOS. TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA: 31/1/2022
DISCRIMINAÇÃO
PLANO DE EXECUÇÃO
Garrafa (para água).
Hidratação pessoal.
Estojo com lápis de escrever,
Material de uso individual, utilizado pelo aluno ao longo
borracha, aponta- dor, tesoura (sem
do ano letivo. Repor o estojo escolar do aluno quando
ponta), lápis de cor, canetinha e cola
necessário.
bastão.
Jaleco branco com mangas compridas. Material utilizado para as práticas de laboratório.
Caderno de desenho, capa dura, 48
Material usado para registro das atividades de Ensino
folhas para Ensino Religioso.
Religioso.

01

Caderno de desenho, capa dura, 48
folhas para colagem do material.

01

Caderno meia pauta – 96 folhas.

02

Blocos de papel canson branco A3.

01

Bloco de canson colorido A4

01

Caixa de cola colorida

01

Camiseta grande para as aulas de arte.

01
01
01

Cola branca.
Pacote de letras e números
emborrachados.
Cartela de dinheiro.

04
01

Potes de massa de modelar.
Folha de EVA de cor verde.

01
01
01

Fitilho.
Fita adesiva transparente grossa.
Pote de tinta guache, 250 ml, cor
marrom.

Material de uso individual, utilizado pelo aluno ao longo
do ano letivo para desenvolver atividades de sala e de
casa.
Material de uso individual, utilizado pelo aluno ao longo
do ano letivo para desenvolver atividades de sala e de
casa.
Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel,
Recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.
Trabalho exposto no caderno e mural.
Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel,
Recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.
Trabalho exposto no caderno e mural.
Material de uso coletivo, utilizado pelo aluno ao longo
do ano letivo para desenvolver trabalhos com texturas,
pinturas e cores. Estimulando a coordenação.
Para proteção da vestimenta individual, principalmente
nas aulas de artes.
Material usado para colagem das atividades de sala.
As letras e números são utilizados pelo aluno ao longo
do ano letivo, para estimular a leitura e escrita.
Com a cartela de dinheiro iremos trabalhar sistema
monetário.
Aprimoramento da coordenação motora.
Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel,
Recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.
Trabalho exposto no caderno e mural.
Embalar as atividades dos alunos. Produzir material.
Colagem de mural e atividades em sala.
Pintura de atividades.

ESPERAMOS POR VOCÊ EM 2022! EQUIPE PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Todas as vossas coisas sejam feitas com amor 1 Coríntios 16:14

