
MATERNAL I LISTA DE MATERIAIS 2022
Educação Infantil

� LIVROS ADOTADOS:
Os três porquinhos
Autoras: Bia Vilela
Editora: Paulinas
ISBN: 9788535612752

Quem Pegou o Pão na Casa do João?
Autoras: Bia Villela
Editora: Paulinas
ISBN: 9788535636611

Qual é a cor do amor?
Autora: Linda Strachan
Editora: Brinque Book
ISBN: 9788574121888

Livro da faixa etária (Biblioteca Circulante)
Será solicitado e combinado em reunião de Pais.

� SUGESTÕES DE LIVRARIAS:

Sistemas de Ensino com venda para colégios parceiros
Site: www.ftdcomvoce.com.br
Cupom do aluno: FTD22SPSLO
Central de relacionamento: 3003-4494

Livros de todas as editoras e material de papelaria
Site: www.livroearte.com.br
Loja: Av. Dionysia Alves Barreto - 500 - lj 17
Tel: 3683-3478 / Whatsapp: 91003-5113

� MATERIAIS:
01 lancheira (colocar nome)
01 mochila (colocar nome)
01 pasta Polionda, tamanho A-3 vermelha com alça (ETIQUETAR com nome)
01 tubo de cola líquida 90g (Sugestão: Tenaz/3M)
01 plástico para crachá 65X105 mm com prendedor jacaré
*01 pincel 00 ref. 460 (Sugestão: Condor)
*01 caixa de giz de cera curtom

� TRAZER DE CASA:

01 camiseta velha de adulto para artes (colocar nome)

� OBSERVAÇÕES:

Os itens assinalados com * (asterisco) deverão vir diariamente dentro da mochila do aluno. Os demais materiais
deverão ser entregues na primeira reunião de pais.

DEIXAR DENTRO DA MOCHILA DIARIAMENTE
*01 troca de roupa completa dentro de um saco plástico (colocar nome)
*01 toalha de mão (colocar nome)
*01 escova de dente e creme dental (colocar nome)
*01 garrafa para água – tipo squeeze (colocar nome)
*04 fraldas para troca diariamente ( se a criança ainda não desfraldou)
*01 pacote de lenço umedecido para uso da criança

*02 máscaras. Este item será obrigatório dentro do ambiente escolar de acordo com a determinação
governamental no início do ano letivo de 2022. No entanto, o Colégio incentivará que os funcionários e
alunos continuem com o uso da máscara em casos de sintomas gripais, independente da liberação futura,
criando assim, novos e bons hábitos que respeitam a saúde do próximo.
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