MATERIAL ESCOLAR – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL
LIVROS PARADIDÁTICOS




02 livros de Literatura Infantil – Adequados à faixa etária (pode ser o que a família já tenha
em casa.
Alguns dos meus melhores amigos
Autor: Antonio Zuera - Ilustrador: Roberto Weigand - Editora Edebê

MATERIAL DE USO ESCOLAR




















01 caixa de giz de cera BABY SUPER SOFT – CAIXA COM 06 CORES
02 potes de tinta guache (250ml) – cor livre
01 tubo de cola líquida grande 225g
02 potes de massa de modelar 500g – macia
01 rolinho pequeno, para pintura
01 pincel grande - livre
01 pacote de Canson A3 – cor branca
01 fita mágica
01 lixa d´água
01 kg de saco plástico, 20cm x 30cm – SEM FURO (para colocar roupa suja)
01 camiseta branca, maior que o tamanho da criança (para trabalhar com tinta)
01 camiseta branca (tamanho da mamãe)
01 camiseta branca (tamanho do papai)
01 brinquedo adequado à faixa etária (sugestão: carrinho, boneca, panelinhas, etc)
01 quebra-cabeça com peças grandes
01 brinquedo, de madeira, adequado à faixa etária
01 cola bastão grande (40g)
retalhos de tecido, lã, fitas, forminhas de papel e materiais recicláveis (sugestões: CD´s e
DVD´s velhos, isopor, palitos, tampinhas, rolos de papel, caixas de papel, canudo, pratinhos,
pedaços de madeira, penas, bandejas de isopor e plástico, copos plásticos, peneiras, conta –
gotas)

PERTENCES PESSOAIS, NA MOCHILA, DIARIAMENTE:





Fraldas descartáveis, lenço umedecido, lenço facial e pomada de assadura.
01 troca de roupa completa
01 toalhinha para lanche

PERTENCES DA CRIANÇA:





01 travesseiro pequeno com fronha
01 lençol de berço medindo aproximadamente 0,70 x 1,30 cm, com elástico.
01 lençol ou cobertor de berço para se cobrir

ESSES ITENS DEVEM SER ENVIADOS PARA A ESCOLA ÀS SEGUNDAS-FEIRAS E DEVOLVIDOS AOS
PAIS ÀS SEXTAS-FEIRAS PARA QUE SEJAM HIGIENIZADOS.
LEMBRETES:
1 - Identificar todos os pertences com nome completo e ano da criança.
2 - Entrega do material na 1ª reunião com os pais, dia 26/01, 19h.

ATENÇÃO:
1 - Não adquira Agenda Escolar, ela será uma oferta do Mazzarello. A Agenda deve acompanhar a
criança diariamente, pois é a sua identidade e o meio de comunicação com a escola.
2 - As crianças receberão a Carteira de Estudante 2022, gentileza do Mazzarello, em parceria com
a New Face.
DATAS IMPORTANTES:
 26/01/2022 – Reunião de Apresentação com a professora e coordenação - 19h (Presencial).
 31/01/2022 – Início das aulas.

