
lista de
mATERIAIS

Educação Infantil 2022



"A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento."  Provérbios 4:7

LISTA DE MATERIAIS – BERÇÁRIO I 2022
01 Instrumento musical infantil para as aulas de musicalização – Sugestão: Pandeiro ou chocalho.
01 Brinquedo para estimulação. Sugestão: Consulte a professora na entrevista.
01 Rolinho para pintura.
01 Tela pequena para pintura 20x30
01 Cartão Vale Livro (Livraria A Página).
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (será devolvido ao final do ano letivo)
01 Estojo com escova de dente (escova de dedo)
01 Shampoo
01 Hidratante ou óleo para massagem
01 Repelente
01 pasta com elástico, tamanho A4, verde
01 Toalha de banho
Roupa de cama identificada para berço e travesseiro, que deverão vir de casa toda segunda-feira e será enviada para casa às sextas-feiras. (Berços da escola: tamanho de
referência americano)
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados individualmente com o nome da criança.

Materiais de uso diário – Enviado na mochila da criança
Fraldas descartáveis
01 Copo para suco, água ou mamadeira (diariamente será enviado para casa para higienização)
Chupeta reserva (se a criança usar)
Lenços umedecidos
Escova ou pente de cabelo
Babador de silicone para as refeições
Elástico para cabelo (meninas)
Pomada para assadura (relativa ao uso da criança)
SACOLA IMPERMEÁVEL PARA ROUPA SUJA
Mudas de roupa extra para eventuais trocas

Observações:
A entrevista será agendada pela professora da sala, antes do início das aulas. O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. Todos os pertences devem estar
identificados.
Maiores informações poderão ser adquiridas diretamente com a Coordenação.

 

Berçário I



"A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento." Provérbios 4:7
 

LISTA DE MATERIAIS – BERÇÁRIO II 2022
01 Instrumento musical infantil para as aulas de musicalização – Sugestão: Violão ou platinela.
01 Brinquedo *1
01 Cartão Vale Livro (A Página)
01 Jogo educativo adequado a esta faixa etária – Sugestão: Consulte a professora na entrevista.
01 Caixa organizadora de plástico (tamanho A4)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (será devolvido ao final do ano letivo)
01 Pasta de elástico verde 20 mm
01 Estojo com escova de dente e creme dental (enviado para casa diariamente)
01 Caixa de giz de cera – Meu 1o. Giz (Acrilex/Wax/Crayon)
01 Tela pequena para pintura 20x30
01 Rolinho de pintura
01 Repelente
01 Protetor solar
01 Avental para pintura (transparente)
Roupa de cama identificada para caminha e travesseiro, que deverão vir de casa toda segunda-feira e será enviada para casa às sextas-feiras.
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados individualmente com o nome da criança.

*1 – Carrinho, boneca, animais de fazenda, loucinha (na dúvida consulte a professora durante a entrevista)

Materiais de uso diário
Fraldas descartáveis
01 Copo para suco, água ou mamadeira (diariamente será enviado para casa para higienização)
Chupeta reserva (se a criança usar)
Lenços umedecidos
Escova ou pente de cabelo
Pomada para assadura (relativa ao uso da criança)
SACOLA IMPERMEÁVEL PARA ROUPA SUJA
Mudas de roupa extra para eventuais trocas

Observações
A entrevista será agendada pela professora da sala, antes do início das aulas. O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. Todos os pertences devem ser
identificados.
Maiores informações poderão ser adquiridas diretamente com a Coordenação.

 

Berçário II



"A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento."  Provérbios 4:7
 

LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL I 2022
01 Instrumento musical para as aulas de musicalização.
01 Brinquedo de casinha *
01 Cartão Vale Livro (Livraria A Página)
01 Jogo educativo adequado a esta faixa etária. – Sugestão: Consulte a professora na entrevista.
01 Caixa organizadora de plástico. (Tamanho de A4)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (será devolvido ao final do ano letivo)
01 Tubo de cola 110g (será reabastecido ao longo do ano)
01 Pasta de elástico azul 20 mm
01 Tela pequena para pintura 20x30
01 Caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores)
01 Caixa de caneta hidrográfica (Jumbo)
01 Pincel no. 12
01 Rolinho para pintura
01 Caixa de giz de cera Jumbo 
02 Lápis grafite (preferencialmente triangular), apontador e 01 borracha branca macia.
01 Avental para pintura (transparente)
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados individualmente com o nome da criança.

* – Carrinho, boneca, animais de fazenda, loucinha, cortador de massinha (na dúvida consulte a professora durante a entrevista).

Materiais de uso diário – Enviado na mochila da criança
01 Garrafa para água (diariamente será enviado para casa para higienização)
Escova ou pente de cabelo
01 Estojo com escova de dente e creme dental (enviado para casa diariamente)
SACOLA IMPERMEÁVEL PARA ROUPA SUJA
Mudas de roupa extra para eventuais trocas

 Observações
A entrevista será agendada pela professora da sala, antes do início das aulas. O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. Todos os pertences devem estar
identificados.
Maiores informações poderão ser adquiridas diretamente com a Coordenação.

Maternal I 



"A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento."  Provérbios 4:7
 

LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL II 2022
01 Instrumento musical para as aulas de musicalização. – Sugestão: Castanhola ou Reco-reco.
01 Brinquedo de casinha *
01 Cartão Vale Livro (Livraria A Página)
01 Jogo educativo adequado a esta faixa etária. – Sugestão: Consulte a professora na entrevista.
01 Caixa organizadora de plástico. 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (será devolvido ao final do ano letivo)
01 Tubo de cola 40 g (será reabastecido ao longo do ano)
01 Estojo grande (Para colocar os lápis de escrever, de cor, etc.). 
01 Pasta de elástico 20 mm (transparente)
01 Tela pequena para pintura 20x30
01 Caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores)
01 Caixa de caneta hidrográfica (Jumbo)
01 Pincel no. 12
01 Rolinho para pintura
01 Caixa de giz de cera Jumbo (15 cores)
02 Lápis grafite (preferencialmente triangular) e 01 borracha branca macia
01 Avental para pintura (transparente)
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados individualmente com o nome da criança.

 
* – Carrinho, boneca, animais de fazenda, loucinha, cortador de massinha (na dúvida consulte a professora durante a entrevista).

Materiais de uso diário – Enviado na mochila da criança
01 Garrafa para água (diariamente será enviado para casa para higienização)
Escova ou pente de cabelo
01 Estojo com escova de dente e creme dental (enviado para casa diariamente)
SACOLA IMPERMEÁVEL PARA ROUPA SUJA
Mudas de roupa extra para eventuais trocas

 Observações
A entrevista será agendada pela professora da sala, antes do início das aulas. O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. Todos os pertences devem
ser identificados.
Maiores informações poderão ser adquiridas diretamente com a Coordenação.

Maternal II 



"A sabedoria é a coisa principal; adquire, pois a sabedoria emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento."  Provérbios 4:7
 

LISTA DE MATERIAIS – 1o PERÍODO 2022
01 Instrumento musical para as aulas de musicalização: Tambor ou castanhola.
01 Brinquedo de casinha *1
01 Cartão Vale Livro (Livraria A Página)
01 Jogo educativo adequado a esta faixa etária. – Sugestão: Consulte a professora na entrevista.
01 Caixa organizadora de plástico. (Tamanho de A4)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (será devolvido ao final do ano letivo)
01 Tubo de cola 40 g (será reabastecido ao longo do ano)
01 Caderno Brochura Grande 
01 Pasta de elástico vermelha 20 mm
02 Pastas com elástico (Para tarefas e atividades em sala)
01 Caixa de lápis de cor Jumbo (12 cores)
01 Tela pequena para pintura 20x30
01 Tesoura ponta arredondada 
01 Pincel no. 12
01 Caixa de giz de cera jumbo (15 cores)
01 Conjunto de caneta hidrográfica jumbo
03 Lápis grafite (preferencialmente triangular) e 01 borracha branca macia
01 Penal
01 Apontador com reservatório
01 Avental para pintura (transparente)
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados individualmente com o nome da criança.

*1 – Carrinho, boneca, animais de fazenda, loucinha, cortador de massinha (na dúvida consulte a professora durante a entrevista).

Materiais de uso diário – Enviado na mochila da criança
01 Garrafa para água (diariamente será enviado para casa para higienização)
Escova ou pente de cabelo
01 Estojo com escova de dente e creme dental (enviado para casa diariamente)
SACOLA IMPERMEÁVEL PARA ROUPA SUJA
Mudas de roupa extra para eventuais trocas

Observações
A entrevista será agendada pela professora da sala, antes do início das aulas. O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. Todos os pertences devem estar
identificados.
Maiores informações poderão ser adquiridas diretamente com a Coordenação.

 

1º Período 



"A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento."  Provérbios 4:7

LISTA DE MATERIAIS – 2º PERÍODO 2022
01 Instrumento musical para as aulas de musicalização.
01 Brinquedo *1
01 Cartão Vale Livro (Livrarias Curitiba ou A Página)
01 Jogo educativo adequado a esta faixa etária. – Sugestão: Dominó – jogo da memória – quebra-cabeça – jogo da memória.
01 Caixa organizadora de plástico. (Tamanho de A4, profundidade 10 cm)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (será devolvido ao final do ano letivo)
01 Tubo de cola 40 g (será reabastecido ao longo do ano)
02 Pastas de elástico 20 mm
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
01 Tesoura ponta arredondada 
01 Pincel no. 12
01 Tela pequena para pintura 20x30
01 Caixa de giz de cera grosso/curton (15 cores)
01 Conjunto de caneta hidrográfica (grossa, 12 cores)
04 Lápis grafite (preferencialmente triangular) e 02 borrachas (soft - branca macia)
01 Penal
01 Caderno brochura grande.
01 Apontador com reservatório
01 Avental para pintura (transparente)
Obs: Todos os materiais deverão ser identificados individualmente com o nome da criança.
*1 – Carrinho, boneca, animais de fazenda, loucinha, cortador de massinha (na dúvida consulte a professora durante a entrevista).

Materiais de uso diário – Enviado na mochila da criança
01 Garrafa para água (diariamente será enviado para casa para higienização)
Escova ou pente de cabelo
01 Estojo com escova de dente e creme dental (enviado para casa diariamente)
SACOLA IMPERMEÁVEL PARA ROUPA SUJA
Mudas de roupa extra para eventuais trocas

Observações
A entrevista será agendada pela professora da sala, antes do início das aulas. O material deverá ser entregue no primeiro dia de aula. Todos os pertences devem estar
identificados.
Maiores informações poderão ser adquiridas diretamente com a Coordenação.

2º Período 


