
EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERNAL B 2022

1 Avental para pintura (BONJA)*

1
Caixa plástica organizadora, com tampa, 40 cm x 29 cm x 12 cm, com 
aproximadamente 8,5 litros**

1 Caixa de lápis de cor jumbo (12 cores)

1 Caixa de giz de cera jumbo (12 cores)

1 Caixa de tempera guache, tampa com pincel (6 unidades)

1 Cola glitter (25 g)

1 Estojo com duas divisórias 

1 Estojo de caneta hidrográfica, ponta grossa (12 cores)

1 Foto da criança (3 x 4)

1 Foto da criança (10 x 15) 

1 Foto da família (10 x 15)

1 Foto com o pai (10 x 15)

1 Foto com a mãe (10 x 15) 

2 Lixas (gramatura 180)

1 Livro de história (de acordo com a faixa etária)***

1 Mochila pequena 

1 Pacote de palitos de picolé, colorido

1 Pincel nº 14 (identificado)

2 Potes de massinha de modelar (150 g)

1 Rolinho para pintura (5 cm)

1 Sacola literária****

1 Tela para pintura (20 cm x 30 cm)

MATERIAIS INDIVIDUAIS



• lenços umedecidos;
• muda de roupas, conforme o clima;
• repelente;
• garrafa para água;
• sacola reciclável e impermeável para roupas sujas.

� Todos os itens acima devem estar diariamente na mochila da criança.

IMPORTANTE: A MOCHILA DO MATERNAL B DEVE CONTER:

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 

1 Brinquedo pedagógico

Sugestões: blocos lógicos, formas geométricas, legos gigantes, jogos de tabuleiro, 
quebra-cabeças (até 30 peças), entre outros que poderão ser combinados com a 
professora na entrevista.

BRINQUEDOS 

1 Brinquedo de casinha

Sugestões: frutas e verduras de plástico, geladeira, itens de cozinha, telefone, 
mesinhas, entre outros que poderão ser combinados com a professora na entrevista.

1 Brinquedo de parque

Sugestões: carrinhos, caçamba, escavadeiras, motocas, kit praia, entre outros que poderão ser 
combinados com a professora na entrevista.



Dia: 01/02 (3ª feira) 
Horário: 18h30
As reuniões serão on-line e o link de acesso, encaminhado por e-mail.

ENTREVISTA 

EDUCAÇÃO FÍSICA   

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS   

O uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às dependências escolares. 
Os mesmos deverão ser identificados com o nome completo da criança. 
Locais de comercialização: Bekos, Guthyê e Seteoito.

UNIFORME   

Se a autorização para a prática esportiva, entregue com os documentos da matrícula, tiver a opção “B” 
assinalada, um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula à professora regente.

A entrevista com os pais e responsáveis, realizada pela professora, será presencial e ocorrerá nos 
dias 03 e 04/02 (5ª e 6ª feira). O horário deverá ser marcado a partir do dia 18/01, através do link 
que será enviado por e-mail no dia anterior (17/01).
Qualquer dúvida, entre em contato pelos telefones: (47) 3032-8861 ou (47) 3032-8880.

OBSERVAÇÕES

• Início das aulas: 08/02/2022 (3ª feira).
• Horário de aula: 7h30 às 11h30 (matutino) – 13h30 às 17h30 (vespertino).
• O material individual deverá ser entregue para as professoras no dia da entrevista.
• Todos os materiais devem estar identificados com o nome da criança.
• *O avental está disponível nas lojas que comercializam o uniforme.
• **A caixa organizadora deverá ser do tamanho solicitado devido ao espaço onde será guardada em 

sala de aula.
• ***O livro de literatura será combinado com a professora na entrevista.
• ****A sacola literária pode ser utilizada a do ano anterior ou, se necessário, retirar na secretaria.


