LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL II

“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

MATERNAL 2 . COLEÇÃO GRESSUS 3 – 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.1 - "A extraordinária criação de Deus" – aluno (3 anos)
31 páginas; 2018; Série Aprender; Editora Cristã Evangélica;
ISBN 9788576688778
https://loja.editoracristaevangelica.com.br/aprender-a-palavra-vol-1-infantil.html

QUANTIDADE
01
01
01

MATERIAIS DIVERSOS. TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA: 31/1/2022
DISCRIMINAÇÃO
PLANO DE EXECUÇÃO
Garrafa (para água).
Material de uso individual, utilizado pelo aluno ao longo
do ano letivo sempre que sentir necessidade.
Troca de roupa em embalagem
Para eventuais necessidades.
plástica identificada.
Toalha de banho.
Para eventual necessidade de banho no ambiente
escolar.

01

01

Lençol pequeno (embalado em um
saco plástico com zíper ou bolsa
pequena).
Jaleco branco com mangas compridas.
Caderno de desenho, capa dura, 48
folhas para Ensino Religioso.
Caderno de desenho, capa dura, 48
folhas para colar as atividades
realizadas.
Apontador jumbo.

02

Blocos de Criative colorido.

02
01
01

Cartolinas estampadas.
Caixa de gizão de cera.
Camiseta grande para as aulas de arte.

01

Caixa de lápis de cor gigante.

02

Colas brancas.

01
01

Caixa de massinha.
Jogo de canetinha hidrocor grossa.

02

Lápis Jumbo preto. A reposição será
feita pelos pais quando necessário.

01
04
01
02

Pacote de letras e números
emborrachados.
Potes de massa de modelar.
Tesoura sem ponta.
Pacotes de algodão colorido.

01
01

Folha de EVA – cor vermelha.
Fita crepe marrom texturizada.

01
01

Pote de tinta guache amarela.
Jogo educativo previsto para esta faixa
etária.

01
01
01

O lençol é de uso individual, utilizado pelo aluno ao
longo do ano letivo quando sentir sono no ambiente
escolar.
Material utilizado para as práticas de laboratório.
Material usado para registro das atividades de Ensino
Religioso.
Material usado para colagem de atividades produzidas
em sala.
Material de uso individual, utilizado pelo aluno ao longo
do ano letivo (um para cada semestre).
Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel,
Recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.
Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel,
Desenvolver a coordenação motora.
Para proteção da vestimenta individual, principal- mente
nas aulas de artes.
Material utilizado ao longo do ano letivo para
desenvolver a escrita e o desenho. Estimular a
coordenação motora.
Usada para colagem de trabalhos realizados pela
criança, em diferentes materiais com vistas ao
aprimoramento da coordenação motora.
Estimular a coordenação motora.
Material utilizado ao longo do ano letivo para
desenvolver a escrita e o desenho. Estimular a
coordenação motora.
Material de uso individual, utilizado pelo aluno ao longo
do ano letivo para desenvolver trabalhos com cores,
pinturas e desenhos para mural e caderno, estimulando
a coordenação motora.
As letras e números são utilizados pelo aluno ao longo
do ano letivo, para estimular a leitura e escrita.
Estimular a coordenação motora.
Recortes de atividades variadas.
Desenvolvimento da coordenação motora. Momentos
de descoberta e construção de formas variadas.
Material utilizado para pinturas variadas.
Material usado para desenvolver o trabalho em grupo, a
criatividade e habilidades específicas.
Material utilizado para pinturas variadas.
Material utilizado ao longo do ano letivo para estimular
a criatividade.

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

