
 
 
 

 

 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

                            
Queridos pais do Grupo 1,   

 
Nosso ano letivo 2022 terá início em 31/01, sendo que a 1ª reunião Coletiva de Pais será no dia 29/01. O 

horário e formato da reunião serão divulgados posteriormente.  

 

Seguem listados abaixo os materiais referentes à lista de 2022 e algumas observações importantes em relação 
à compra, entrega e procedimentos de organização:   

✓ O material será recebido no colégio no dia 26/01 (quarta feira) das 8h às 17h pela auxiliar de classe 
completo e em embalagem devidamente identificada; 

✓ Não será permitida a entrega dos materiais no período de aula, justamente para não prejudicar o 
desenvolvimento das propostas e acolhimento das crianças;  

✓ Sugerimos que a criança utilize uma mochila que deve comportar trocas do uniforme, material de 
higiene e algum objeto que tenha uma importância sentimental para criança – chupetas e paninhos, 
por exemplo; 

✓ Não é necessário identificar todos os materiais, somente aqueles de uso individual. Alguns serão 
usados coletivamente em atividades diversificadas.   
 

1. Material Específico do Colégio  

Agenda Escolar  1 unidade entregue na primeira semana de aula  

2 - Material de Higiene Pessoal (utilizar a marca de preferência) 

Necessaire com identificação, foto de preferência 1 unidade 

Lenço Umedecido  1 pacote identificado na mochila (repor ao longo do ano) 

1 pacote identificado para usarmos no colégio  

Fraldas  1 pacote identificado na mochila (repor ao longo do ano)  

1 pacote identificado para usarmos no colégio  

Shampoo, Condicionador e Sabonete  1 de cada identificado para deixarmos no colégio 

Mamadeira identificada ou copo de plástico  Enviar diariamente o leite em pó na mamadeira 

Copo de plástico  1 copo para água na mochila/lancheira identificado 

Lençol, travesseirinho, cobertor (roupa de cama)/ 

toalha de  banho 

Encaminhar toda segunda-feira higienizado.  Toda sexta-

feira nossas educadoras entregarão para higienização  

Pomada de assadura  1 na mochila  

Meia antiderrapante  2 trocas diárias na mochila  

 

3 - Material  

Amido de milho  1 unidade  

Legumes e frutas  De acordo com as receitas caseiras para Artes 

Peneira  1 unidade (peneira de cozinha, tamanho a escolher) 

Chá ou especiaria de cozinha  1 pacotinho – a escolher  

Retalhos  variados (a escolher tamanhos e texturas) 

Colher de Pau  1 unidade  

Plástico Bolha  1 metro 

Escova de cabelo ou de lavar roupas  1 unidade 

Esponja de cozinha ou banho  1 unidade 

Funil de cozinha  1 unidade  
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Panela e tampa (usadas) 1 unidade  

Bolinhas  2 unidades tamanho médio  

Bloco de Papel Canson A3 2 unidades  

Tampinhas plásticas médias e grandes  Tampas de potes como Nescau, Leite Ninho etc.  

Giz de cera  1 caixa (ideal é o Giz de cera de abelha) ou gizão  

Baldes de areia  2 conjuntos  

Pasta Transparente A3 sem alça  1 unidade  

Algodão 1 pacote de algodão  

Livro Infantil  1 unidade – indicaremos nos primeiros dias de aula.  

 
 
 
 
 
 
 


