Lista de materiais 2022 – Maternal e Jardim I – Educação Infantil
Materiais de uso individual
Sugestão de compra em bazar:



































1 estojo escolar com três divisórias
3 tubos de cola líquida para artesanato 100g (sugestão: Acrilex)
2 tubos de cola bastão grande
1 tesoura sem ponta
1 caixa de lápis de cor jumbo (24 cores)
1 apontador jumbo com depósito
3 borrachas macias
1 estojo de canetas hidrográficas (12 cores)
1 caneta retroprojetora ponta média 2.0 – preta
3 lápis jumbo
1 caixa de cola colorida a base de água (6 cores)
2 colas glitter (cores a critério do aluno)
1 caixa organizadora polionda cor cristal (380x320x220mm)
1 folha de acetato A4
10 folhas de papel color plus 180g cor off White
50 folhas de papel couché A4 branco
1 tela painel 30x30
5 folhas de papel seda cor azul royal
1 bloco de papel canson A3
1 cartela de pedrinhas de strass adesivas prateadas ou em tons de azul
2 espirais para livro A4 transparente médio (para 200 fls.)
5 plásticos 5mm para plastificação A4
2 folhas de papel pedra
2 folhas de papel celofane transparente
1 EVA vermelho liso
1 EVA verde liso
1 cartolina/color set azul bebê poá 180g
1 cartolina/color set rosa bebê poá 180g
1 rolo de metaloide 15 mm vermelho
1 rolo de metaloide 15 mm verde
2 potinhos de glitter azul escuro
2m de contact branco
1 pote 500g de massinha de modelar a base de amido (cor a critério do aluno)
1 fita banana 18mmx30mm

Sugestão de compra loja Moderna artesanato




2 argolas pequenas para scrapbook
30 contas plásticas coloridas variadas bolinhas foscas
20 botões coloridos grandes

Sugestão de compra loja Sucena










2m fita de gorgurão fina verde abacate com bolinhas brancas
2m fita de cetim n° 09 verde abacate
2m fita de organza n°09 verde abacate
2m de fita grelot creme (off white)
20 pompons 10mm variados
1m de tecido Oxford laranja
10 penas azuis
2m galão prateado
2m franja azul royal

Sugestão de compra loja Plastipel




5 pratos de papelão branco grandes (tamanho semelhante ou maior do que um
prato de refeição)
1 pacote de palha pequeno
1 pacote de bexiga vermelha nº09

Loja de preferência da família





1 camiseta branca lisa de algodão (nova)
1 camiseta roxa lisa de algodão (nova)
1 chapéu de palha simples com a borda costurada
1 guarda-chuva de frevo (loja de fantasias).
SUCATAS








chaves velhas
1 lata de leite grande em bom estado, higienizada e sem ferrugem
5 latas de leite moça em bom estado, higienizadas e sem ferrugem
livros usados em bom estado para doação (para o projeto de empreendedorismo
da turma)
brinquedos usados em bom estado para doação (para o projeto de
empreendedorismo da turma)
3 potes vazios de cup noodles





10 caixas de fósforo vazias
2 revistas para recorte
1 jornal
Recadinho para os familiares
Queridos familiares, na Educação Infantil do Colégio Tomás Agostinho, as
crianças colocam a mão na “massa”!
Todas as atividades são preparadas com muito carinho e realizadas de forma
lúdica, com diversidade de materiais, explorando a criatividade e a imaginação da
criançada.
Nossa lista de materiais é formulada de acordo com o planejamento anual
das atividades, na lista estão todos os itens que serão utilizados no ano letivo para
que não seja necessário solicitar materiais ao longo do ano.
Pensando em facilitar a compra dos materiais, separamos a lista com
sugestões de lojas onde os itens poderão ser encontrados facilmente. Lembrando
que é apenas uma sugestão, a família poderá adquirir os itens em lojas de sua
preferência.
É de extrema importância o envio dos materiais solicitados nas cores e
quantidades solicitadas na lista, pois todos os materiais serão utilizados no decorrer
do ano e são de uso individual.
Os materiais deverão ser identificados com o nome e série do aluno. A
entrega deverá ser realizada duas semanas antes do início das aulas para
conferência e organização dos mesmos.
Educação Infantil é arte, textura, alegria, ludicidade e diversidade.
Um mundo de conhecimento nos espera!

Equipe da Educação Infantil.

