LISTA DE MATERIAL – MATERNAL – 2022
MATERIAL ESCOLAR
01
01
01
01
01

estojo com zíper para higiene pessoal contendo: 01 escova de dente;
toalha de mão, 01 creme dental, um pote de lenço umedecido;
garraﬁnha para ﬁcar na mochila;
pasta plástica com elástico ( para folha A3);
jaleco para aulas de laboratório (obrigatório).

Material a ser entregue no CESFA:

De 18 e 19/01/2022 (08h00 às 11h00//14h00 às 17h00)
01 brinquedo pedagógico (encaixe, blocos lógicos, quebra cabeça, memória) de acordo com a idade da criança;
04 revistas para recorte;
01 jogo de canetinhas hidrocor ponta grossa (com 12 unidades);
08 cartelas de adesivos pequenos autocolantes (motivos infantis);
01 caixa de lápis de cor triangular Jumbo (12 unidades);
05 caixas de massa de modelar (com 12 unidades);
02 folhas papel micro-ondulado estampado;
01 caixa gizão de cera triangular (com 12 cores);
01 tela 20x30;
01 avental de plástico;
01 tesoura pequena sem ponta com o nome do aluno gravado; 100 folhas de papel A3
03 blocos de papel criativo (cores vivas);
02 colas brancas;
02 potes de tinta guache (01 - azul e 01 - vermelho), com tampa ﬂip top;
03 metros de TNT azul royal;
20 pares de olhinhos (médio)
02 folhas de papel scrapbook com estampa; 01 metro de feltro - amarelo
02 folhas de papel color set estampado; 01 pasta catálogo preta 50 folhas;
01 ﬁta durex larga transparente;
03envelopes (para folha A3) branco; 02 rolos de ﬁtilhos coloridos;
02 pacotes de palito de picolé coloridos ( azul ou amarelo);
01 pacote de balões coloridos (50 unidades);
01 agenda escolar (livre escolha).

OBRAS LITERÁRIAS
1º Semestre: Livro: EU NÃO TENHO MEDO, Todd Parr, Editora: Panda Books
2º Semestre: Livro: SOMOS DIFERENTES, MAS SOMOS IGUAIS!, Álvaro Modernell, Editora – Mais Ativos
MATERIAL DIDÁTICO
COLEÇÃO REGULAR Infantil – 03 anos – Eleva Educação
Coleção Crescer com Alegria e Fé – Educação Infantil (Nova Edição) - Volume 1 – Edinilce Duran e Glair Arruda (Ensino Religioso) - FTD

LEMBRETES
*Todo material escolar e uniforme deve ser marcado com o nome, a turma e o turno do aluno;
*O aluno deve trazer outra peça de roupa para troca em caso de emergência;
*O material de uso individual deve ser reposto sempre que necessário;
*Os livros literários deverão ser entregues à professora no início do ano;
Início das aulas: 25/01/2022.
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Educando Fe e Vida na Paz e no Bem!

