LISTA DE MATERIAL 2022
PRÉ II – EDUCAÇÃO INFANTIL
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Merendeira
Pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta - amarela
Pasta plástica com presilha “Romeu e Julieta - transparente
Pasta plástica transparente com elástico
Pasta plástica transparente com alça e com zíper - verde

(Trabalhos de casa)
(Trabalhos de Inglês)
(Ciranda de Livros)
(Sugestão: Kroma)
(Os alunos matriculados em 2021poderão aproveitar a pasta do Pré I)

Pasta com canaleta - transparente
Caixa de giz de cera tipo estaca/Big Giz - colorido

(Para uso em casa para o Projeto

Literário)

Blusa branca de algodão (tamanho da mamãe)
Blusa branca de algodão (tamanho do papai)
Tela para pintura (20cmx30cm)
Caderno de desenho grande horizontal - 48 folhas (s/ pauta e s/ folhas finas)

(Presente da mamãe)
(Presente do papai)

(Encapado com plástico quadriculado vermelho)

(Caderno de som)

Caderno de desenho espiral pequeno - 96 folhas (s/em pauta e s/ folhas finas)
(Encapado com plástico quadriculado amarelo)

(Caderno de vocabulário)

Caderno de desenho grande com espiral - 48 folhas (s/pauta e s/folhas finas)
(Encapado com plástico quadriculado verde)

(Caderno de Religião)

Caderno de desenho horizontal grande com espiral - 48 folhas (s/ pauta e s/ folhas finas)
(Encapado com plástico quadriculado verde)

(Projeto Literário)

Caderno de desenho horizontal grande com espiral - 96 folhas (s/ pauta e s/ folhas finas)
(Encapado com plástico quadriculado amarelo)

(Caderno de Matemática)

Copo plástico
Saco plástico com muda de roupa
Bolsinha plástica com escova de dentes e creme dental

TRAZER NO ESTOJO DO ALUNO
01

01
02
02
02
01
01
01

Apontador padrão
Apontador Jumbo
Lápis pretos nº 2
Borrachas comuns - brancas
Lápis pretos - Jumbo Triangular
Tesoura sem ponta - c/ nome gravado
Tubo de cola bastão – 10g
Caixa de lápis de cor tipo Jumbo Triangular

(Sugestão: Faber Castell )
(Colocar o nome em cada lápis.)

Todo o material individual e o uniforme deverão estar devidamente
identificados com o nome da criança.
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POR MOTIVO DE SEGURANÇA, NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE MOCHILA DE
RODINHAS.

LIVROS DIDÁTICOS

Encomendar com a Editora e Livraria Bambolê

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA:
•

Meu Pré-livro - Atividades da Fase l da Alfabetização Natural
Autora: Gilda Rizzo - Editora Didática e Científica (EDC) - Edição atualizada
Encapar com plástico transparente – Sugestão: Contact

MATEMÁTICA:
•

Matemática Natural - A construção do Raciocínio - Fase I
Autora: Gilda Rizzo - Editora Didática e Científica (EDC) - Edição atualizada
Encapar com plástico transparente – Sugestão: Contact

Obs.: Os materiais de robótica para 2022 deverão ser comprados no início do
ano letivo na administração do colégio.
MATERIAL PARA OS DIAS DE NATAÇÃO
01
01
01
01
01
01

Roupa de banho (sunga ou maiô)
Roupão
Pente ou escova
Par de sandálias com velcro ou chinelos
Saco plástico para a roupa molhada
Touca de natação

Todo o material individual e o uniforme deverão estar
devidamente identificados com o nome da criança.

MATERIAL DE USO COMUM
02
01
01
02
01
01
02
01
50
02
02
01
01
01

Potes de tintas guache 250g - amarela e azul clara
Caixa de Big Giz de Cera colorido tipo estaca triangular
Caixa de Big Giz de Cera Jumbo Multicultural
Folhas de lixas
Bloco Criativo
Bloco Criativo A3
Folhas de papel painel 40kg - brancas
Resma de papel A4
Folhas de papel A3 40kg
Canetas Pilot grossas - pretas
Canetas Pilot grossas - vermelhas
Tubo de cola branca 250ml
Tubo de cola bastão 40g
Fita Kraft (38mm x 10m) - marrom

(Sugestão: Acrilex)
(Sugestão: Acrilex)
(Sugestão: Tilibra)
(Sugestão: Tilibra)

(Sugestão: 3M)
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UNIFORME – Educação Infantil
•
•
•
•

Camisa polo branca, com listra verde
na gola e emblema do Colégio;
Camisa regata branca, com listra verde
na gola e emblema do Colégio;
Camisa gola V, com listra verde na
gola e emblema do Colégio;
Camisa manga comprida, com listra
verde na gola e emblema do Colégio;

•

Agasalho do Colégio;

•

Tênis.

Masculino:
• Short de microfibra cinza com o emblema do
Colégio;
• Calça de moletom ou microfibra com o emblema
do colégio;
• Calça de moletom cinza.
Feminino:
• Short-saia cinza com emblema do Colégio;
• Bermuda de helanca cinza com emblema do
Colégio;
• Calça legging cinza com emblema do Colégio;
• Calça de moletom cinza.

*Para uso sob o uniforme, será permitido meia-calça branca ou cinza e camisa branca.

Convidamos todos os responsáveis para nossa 1ª reunião Presencial:
Data: 02/02/2022 – quarta-feira
Horário: 13h

Local: Auditório

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2022:
07 DE FEVEREIRO – 2ª FEIRA

Bacco – Fábrica de Roupas
Rua do Catete, 214 – Lj. 5 – Catete
2225-4218 • 98879-5725

Nova Escolar Uniformes
Rua Voluntários da Pátria, 45 – Lj. E –
Botafogo
2537-1844 (entrega em domicílio)
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