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LISTA DE MATERIAL – 2022: EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL)
(COLOCAR NOME EM TODOS OS MATERIAIS PARA EVITAR PERDAS E DESVIOS)

1ª REUNIÃO DE PAIS: 27/01/2022
Período Matutino : 18h30

Período Vespertino: 20h00
FORMATO: PRESENCIAL (sujeito a alteração)

1° DIA DE AULA: 31/01/2022 - 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 kit de brinquedo para parque de areia
01 brinquedo pedagógico (novo)
01 camiseta P - adulto (momentos de pintura)
01 pote com tampa de 4 litros
01 tela para pintura 30x40 cm
01 garrafa / squeeze para o consumo de água no Colégio, uma ideia sustentável
01 caderno brochura pequeno de capa dura (48 folhas - vermelho)
01 caixa de tinta plástica (6 cores)
01 caixa de cola gliter (cores variadas)
01 estojo de canetinhas grossas (12 cores)
01 caixa de giz de cera (JUMBO)
01 caixa de lápis de cor com apontador (gigante com 12 unidades)
02 lápis grafite triangular / Jumbo (raspar e colocar nome)
02 tubos de cola líquida (sugestão: Tenaz)
02 colas bastão grande (sugestão Pritt)
01 caixa de guache (12 unidades)
01 pincel fino chato (nº14 - sugestão Tigre)
01 borracha branca
01 metro de plástico grosso azul
01 tesoura sem ponta com proteção
01 pote (500g) de massinha de amido (Sugestão: SOFT Acrilex)
01 pasta transparente - Romeu e Julieta
03 grampos Romeu e Julieta de plástico
01 durex colorido (48mm x 45mm)
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01 durex transparente
01 fita crepe
01 bloco de papel A3 (297mm x 420mm - 75g/m² (50 folhas)
300 folhas de sulfite branca (tamanho A4)
02 folhas de color set A4 (cores variadas)
02 folhas de color set grande (cores variadas)
02 folhas de cartolina A4 branca
02 folhas de papel cartão A4
01 folha de papel Kraft
02 rolos de papel crepom (cores variadas)
03 placas de EVA tamanho cartolina (verde, vermelho e amarelo)
03 envelopes grandes tamanho A3 (pardo)
15 saquinhos plásticos para Romeu e Julieta
01 pacote de palito de churrasco
01 refil de cola quente fina
01 refil de cola quente grossa
01 revista usada (Crescer, Pais e Filhos, Cláudia)
01 pacote de palito de sorvete colorido
01 pacote com 12 bexigas

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 pente para ficar na mochila

ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL- RECREAÇÃO
MATERIAIS
01 pote (500g) de massinha de amido (Sugestão: SOFT Acrilex)
01 jogo ou brinquedo pedagógico
HIGIENE PESSOAL + PRODUTOS INDIVIDUAIS (FICARÁ NA RECREAÇÃO)
01 creme dental
01 escova dental
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
01 chupeta com suporte
Manter na mochila:
01 pente
01 saco plástico para roupas sujas
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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 28/02/2022. A partir do dia 01/03/2022, 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:

Aleduci
Mercadão da Cidade – Box: 72/73. Rua Dr. José Roberto Basile Bonito, 50
(esquina com Avenida União dos Ferroviários) – Centro – Jundiaí
Horário de atendimento: Terça a sábado das 9h às 18h
Tel.: (11) 4587-9824 (estacionamento no local)
Whatsapp: (11) 97164-1815

Solemar Confecções
Rua Bernardino de Campos, 325 – Centro – Jundiaí
Horário de atendimento: Segunda a sexta das 8h30 às 17h30, sábado das 8h30 às 12h
Tel.: (11) 4521-1547
Local para estacionar – Estacionamento Silva, em frente a loja, nº 306

MK Confecções
Rua Moreira Cesar, 601 - Vila Arens - Jundiaí.
Horário de atendimento: Segunda a sexta das 9h às 12h / 13h às 18h, sábado das 9h às 12h
Tel.: (11) 4527-1792
Celular e Whatsapp: (11) 98557-7026

CURSO EXTRA OPCIONAL

BALÉ / JUDÔ
SOLEMAR CONFECÇÕES - informações mencionadas acima.


