
MATERNAL A

Material Individual (Identificar com o nome do aluno)

Para uso diário:
● 01 mochila pequena;
● 01 lancheira (com 01 toalha e 01 guardanapo);
● 01 pacote de lenço umedecido (ficará na mochila/ repor sempre que necessário);
● 01 garrafa plástica identificada (squeeze);

Para ficar na escola:
● 01 muda de roupa (ficará na mochila/ repor sempre que necessário);
● 01 sacola de tecido 30X30 cm com alça (modelo com a professora no início do ano);
● 01 foto (13x18) da família da criança;
● 01 tesoura sem ponta;
● 01 jornal;
● 01 revista com gravuras;
● 01 avental ou camiseta usada (tamanho adulto);
● 01 rolo espuma para pintura;
● 01 pincel chato nº8.
● 01 estojo de aquarela 12 cores;
● 01 pacote de prendedor de madeira, tamanho grande;
● 01 pacote pequeno de hastes de chenille 30 cm (cor da preferência da família);
● 01 pote de areia mágica de 200g (cor de preferência da família);

 
➔ JOGO, LIVRO E BRINQUEDO – Serão indicados pela professora na reunião inicial.

➔ MATERIAIS NÃO ESTRUTURADOS E SUCATAS – Serão indicados pela professora na reunião inicial.

● Conforme o término dos materiais individuais, deverá haver a reposição ao longo do ano.

● Os alunos deverão frequentar o Colégio uniformizados. O uniforme oficial do Colégio pode ser 
adquirido nas seguintes lojas autorizadas:  

- Loja DN uniformes, situada em frente à Escola, na Rua Mali nº 424 
- Loja Dudabi - Av. Gomes de Freitas, nº 268.

● Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno, o ano e a turma, incluindo 

casacos e potes de lanche.

IMPORTANTE:

10/02/2022: Encontro on-line com os pais da Educação Infantil.O cronograma completo será enviado às 

famílias em janeiro/22.

14 e 15/02/2022: Entrevistas com os pais (horário combinado com a professora na reunião)

16/02/2022 – Início das aulas da Educação Infantil

16 a 22/02/2022 – Período de Adaptação do Maternal. O horário será entregue na reunião.


