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LISTA DE MATERIAL – 2021: EDUCAÇÃO INFANTIL (MINI MATERNAL) 
(COLOCAR NOME EM TODOS OS MATERIAIS PARA EVITAR PERDAS E DESVIOS) 

 
1ª REUNIÃO DE PAIS: 20/01/2021 

Período Matutino : 18h30 
Período Vespertino: 20h00  

 
1° DIA DE AULA: 01/02/2021 - segunda - feira 

 
OBS: Em breve enviaremos informações referente ao formato de como será a reunião de pais e o 

retorno às aulas. 
 

Dica: Vamos adotar novos hábitos! Reutilize  o máximo de materiais possíveis dos anos 
anteriores. Essa prática sustentável traz inúmeros benefícios para todos.  

 
 

 
Os materiais solicitados deverão ser entregues obrigatoriamente na primeira reunião de pais e os materiais 
faltantes serão requeridos novamente.   
 

05 fotos 3x4 (atividades pedagógicas) 
01 foto 10x15 do aluno (mural da sala de aula) 
01 livro de histórias com bastante figuras e pouco texto (novo) 
01 brinquedo pedagógico (novo)  
01 kit de brinquedo para parque de areia 
01 camiseta P - adulto (momentos de pintura) 
01 tela para pintura 30x40 cm 
01 garrafa / squeeze para o consumo de água no Colégio, uma ideia sustentável 
01 caixa de tinta plástica (6 cores) 
01 caixa de cola gliter (cores variadas)  
01 caixa de gizão de cera (grosso e grande) 
01 caixa de lápis de cor com apontador (gigante com 12 unidades) 
01 estojo de canetinhas grossas (12 cores) 
01 tubo de cola líquida (sugestão: Tenaz) 
01 caixa de guache (12 unidades) 
01 broxa de pintura 
01 metro de plástico grosso azul  
01 pote (500g) de massinha de amido (Sugestão: SOFT Acrilex) 
01 bloco de papel A3 (297mm x 420mm - 75g/m² (50 folhas) 
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ATENÇÃO 
● ALUNOS NOVOS que ingressarão no ano de 2021, deverão entregar todos os materiais listados abaixo. 
● ALUNOS VETERANOS  reutilizarão os materiais comprados para o ano de 2020. Todos os tipos de 

papéis e EVA’s que já foram entregues em 2020, não precisarão ser enviados ao Colégio novamente, 
exceto os alunos que não entregaram (conforme controle de entrega realizado pela professora, no início 
de 2020) 
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03 folhas de cartolina A4 branca 
02 folhas de color set A4 (cores variadas) 
01 folha de color set grande (qualquer cor) 
02 rolos de papel crepom (cores variadas) 
02 placas de EVA - (rosa e verde) 
03 envelopes para papel A3 (pardo) 
01 rolo de fita crepe  
01 rolo de durex grosso  
03 grampos Romeu e Julieta  

 
 

MATERIAIS DE USO PESSOAL- PERÍODO PEDAGÓGICO  
ESSES ITENS FICARÃO NO COLÉGIO. CONFORME ESSES PRODUTOS IRÃO TERMINANDO, SERÃO 

SOLICITADOS VIA AGENDA.  
 

01 creme dental 
01 escova dental 
01 pomada  
01 lenço umedecido 
fraldas descartáveis 
01 pente para ficar na mochila 
01 chupeta com suporte 
SOMENTE ALUNOS DO PERÍODO VESPERTINO: 01 travesseiro pequeno, 01 fronha e 01 lençol 
(deverão ser enviados ao Colégio às segundas-feiras e serão devolvidos às sextas-feiras) 

 
ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL- RECREAÇÃO  

 
MATERIAIS  
01 pote (500g) de massinha de amido (Sugestão: SOFT Acrilex) 
01 brinquedo pedagógico 
 
HIGIENE PESSOAL  + PRODUTOS INDIVIDUAIS (FICARÁ NA RECREAÇÃO) 
01 creme dental 
01 escova dental 
01 pomada  
01 lenço umedecido 
fraldas descartáveis 
01 chupeta com suporte 
01 sabonete líquido 250ml - Granado Bebê - cor amarela  
01 shampoo 250ml - Granado Bebê - cor amarela  
01 condicionador 250ml - Granado Bebê - cor amarela  
01 travesseiro pequeno  
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Manter na mochila:  
01 pente  
01 saco plástico para roupas sujas  

 
 
IMPORTANTE:  
Deverão ser enviados ao Colégio às segundas-feiras e serão devolvidos às sextas-feiras 01 fronha, 01 lençol 

e 01 toalha.  
Para  a fronha e lençol, ter no máximo 02 opções, ou seja, reservar dois lençóis e duas fronhas que sempre 
serão usadas no Colégio. Os mesmos deverão conter nome, sobrenome e série do(a) aluno(a). 

 
 
UNIFORME ESCOLAR 
● O uso do uniforme completo é obrigatório desde a 1ª semana de aula. Porém, está autorizada a entrada dos                   

alunos sem o uniforme completo até o dia 26/02/2021. A partir do dia 01/03/2021, todos os alunos deverão                  
estar uniformizados. 

 
● TODO UNIFORME DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO ALUNO.  

 
 
Seguem abaixo os endereços dos locais autorizados a vender nossos uniformes:  
1) ALEDUCI UNIFORMES (www.aleduci.com.br)  
MATRIZ:Rua João Omair Simonato - 46 - Jd. Esplanada. Fone: (11) 4816-6049  
LOJA 1: Mercadão da Ferroviários - Box 72/73/80 - Rua Engenheiro Monlevade, esquina com a Avenida União dos                  

Ferroviários - Centro - Jundiaí. Fone: (11) 4587-9824 (estacionamento no local) 
LOJA 2: Av. Luiz José Sereno, 755 - Eloy Chaves.Fone: (11) 4586-5000  
2) SOLEMAR CONFECÇÕES  
Rua Bernardino de Campos, 325 – Centro – Jundiaí. Fone: 4521-1547  
Local para estacionar – Estacionamento Silva, em frente à loja, nº 306. 
3) ADRIANA UNIFORMES  
Rua Bom Jesus de Pirapora, 1455 – Jardim Bonfiglioli – Jundiaí. Fone: 3395-6152 / 98225-2321  
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http://www.aleduci.com.br/

