
 

 

 
Excelência em educação e princípios cristãos 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LISTA DE MATERIAL - EDUCAÇÃO INFANTIL- TURMA:  INFANTIL 4 2022 

crianças nascidas de 01/04/2017 à 31/03/2018 
 

REUNIÃO DE PAIS online: 02/02/2022 (quarta-feira), às 18h30 
 INÍCIO DAS AULAS: 10/02/2022 

Materiais do aluno devem ser entregues a partir do dia 03/02- No turno do aluno, na recepção 
da escola. 

 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

Agenda capa dura com linhas para anotação de tarefas com dia a dia 01 

Caderno de desenho 96 folhas 01 

Caixa de lápis de cor (grande) – 12 cores 02 

Borracha  01 

Apontador 01 

Caneta permanente preta 2,0mm 02 

Caneta permanente colorida 01 

Giz de cera – 12 cores 01 

Jogo de canetinha 12 cores 01 

estojo com 2 zíperes (para armazenar lápis de cor e canetinha)  01 

Lápis preto (grafite nº 2) 02 

Alfabeto móvel (pacote) 02 

Pasta vermelha polionda com elástico - fina 01 

Tesoura sem ponta com nome gravado 01 

Jogo TECIDO americano para o lanche (vai para casa diariamente para higienização) (nomeado) 01 

Garrafa para água (vai para casa diariamente para higienização) (nomeada) 01 

Pacote de lenço umedecido (nomear) 02 

Lanterna (nomeada)  com 5 leds recarregáveis  01 

Lupa (nomeada) 01 

Camiseta adulto P para propostas de ateliê 01 



 

 

Galocha (nomeada) 01 

 

 

LIVROS LITERÁRIOS 

Não são permitidos livros com temas como: fadas e bruxas; folclore, duendes, monstros ou que façam 
menção a princípios contrários a filosofia cristã. 

02 

 

- Os materiais acima devem ser trazidos e entregues à professora  nos dias 01 e 02 de fevereiro, 
durante o período que seu filho irá estudar,  totalmente NOMEADOS. Colocar Em uma sacola 
identificada com o nome e a turminha. 

- O uso do uniforme escolar é obrigatório e o mesmo deve estar NOMEADO. 
- Todas as mochilas serão permitidas, com EXCEÇÃO àquelas que fazem menção à violência, mitos, 

monstros ou magia pois vão contra a filosofia da escola. 
- Todos os alunos deverão ter um estojo para as atividades que serão feitas em casa, devido ao formato 

híbrido. Na reunião de pais explicaremos melhor como funcionará. 
 

“O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte.” 
Provérbios 13:14 

 


