
LISTA DE MATERIAL – 2022

Educação Infantil – Maternal II Integral/ Toddler
Material de “Uso Pessoal”
Qtd Unidade Material
01 un. Mochila – trazida diariamente *
01 un. Pasta suspensa de papelão, p/ arquivo, (cor parda)
01 un. Pasta de papelão – com elástico –
02 caixa Lápis de cor - gigante – c/ 08 cores – (grosso)
02 caixa Giz de cera – c/ 12 cores –
02 un. Pincel (chato)
02 un. Brocha pequena – nº 0 –
01 un. Palheta p/ pintura – suporte –
01 un. camiseta usada – adulto – (p/ aula de Artes)

02 un. Brinquedo pedagógico - de plástico ou de madeira – (p/ ficar na escola) - Sugestão: animais, jogos de
encaixe

02 un. Livro de história – adequado à faixa etária – (p/ ficar na escola)
Sugestões: livros Mary França/Eliardo França, Contos de Fada, Ana Maria Machado e outros

02 un. Livro de história em Inglês – adequado a faixa etária – (p/ ficar na escola)
01 un. Repelente 100 ml para deixar no Toddler
01 un. Escova de dentes e pasta de dente para deixar no Toddler

* Itens para serem trazidos diariamente na mochila, marcados com o nome do(a) aluno(a):
▪ 2 mudas de roupas (p/ possíveis mudanças de tempo e/ou higiene)
▪ 2 pares de meia
▪ Lenços umedecidos (p/ as crianças cujos pais fazem questão da higienização com este produto)
▪ 1 Repelente - 100 ml (p/ as crianças alérgicas a picadas de mosquitos)
▪ Objetos para a higiene diária (escova de cabelo e protetor solar)
▪ 1 lençol de tecido c/ elástico, cobertor e travesseiro – tamanho: berço – todas as 2ªs feiras.
▪ Garrafinha p/ água

Material Pedagógico

Adquirido na escola e composto de:

● Material Didático: Apostilas Pitágoras
Serão encaminhados para sala de aula, em janeiro. Valor da aquisição, conforme circular específica.

IMPORTANTE:
▪ Todo o material acima mencionado deve ser marcado com o nome do(a) aluno(a).
▪ Todas as 6as feiras o lençol é enviado para casa. Deve ser higienizado e retornar na 2ª feira.
▪ Lembramos que, no decorrer do ano letivo, alguns itens desta lista podem acabar e precisam ser repostos. Na

ocasião, enviaremos pedido para reposição.
▪ Sucata - sugestões: potes de sorvete, garrafas pets, revistas usadas, latas de massa de tomate, etc. (Esse

material deve ser enviado limpo, quando solicitado).

INÍCIO DAS AULAS:
▪ Dia 26 de janeiro de 2022.

Unidade São José dos Campos


