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EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL I-B (1 ANO) - 2022
Materiais de uso individual.
Objetos pessoais que devem ﬁcar sempre na mochila (duas trocas de roupas, fraldas, lenço
umedecido, lenço de papel (nariz), sabonete líquido, esponja para banho, pomada para
assaduras, toalha, pente, garrafa para água, álcool gel, lancheira com toalha. (Tudo
identiﬁcado).

O material deverá ser reposto quando necessário.
Observações:
Para evitar transtornos no 1° dia de aula, entregue os materiais de uso individual do educando,
que ﬁcarão guardados e disponíveis na escola (encapados e etiquetados com o nome),
preferencialmente no dia 21 ou 22 de janeiro de 2022, no colégio para a professora no período
vespertino das 13 horas as 17 horas.
Esta lista de materiais para o ano letivo de 2022, encontra-se disponível no site do Colégio
Jesus Maria José. www.colegiojesusmariajose.org.br/aguaboa/
Materiais de uso individual do educando que poderão ﬁcar guardados na escola ou
entregues gradativamente pelos responsáveis.

MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM SALA
- 1 Caixa de giz de cera Jumbo c/ 6 cores.
- 1 Caixa de lápis de cor Jumbo.
- 1 Tubo de cola 90 g.
- 1 Pincel número 18 – chato.
- 1 Camiseta para a aula de pintura.
- 1 Pote de tinta temperada guache de 250 ml.
(branco ou vermelho ou azul ou verde ou amarelo ou preto).
- 1 Pacote de lantejoula grande.
- 1 Pacote de olhinhos móveis.
- 1 Pacote de prendedor de madeira.
- 1 Folha de papel crepom liso.
- 1 Folha de cartolina branca.
- 2 E.V.A com glitter (vermelho, azul ou amarelo).
- 3 E.V.A. lisa com cores variadas.
- 1 Pacote de palito de picolé redondo c/ 50.
- 1 Pacote de balão.
- 1 Pacote de papel sulﬁte colorido.
- 2 Pacotes de chamequinho A4.
- 1 Bloco de papel para desenho branco A3.
- 1 Jogo pedagógico – encaixe ou alinhavo – (PEÇAS GRANDES).
- 1 Brinquedo educativo – dentro da faixa etária.
- 1 Kit balde de areia.
- 2 Potes de massa de modelar de 500g (qualquer cor).
- 2 Livros de Literatura Infantil – dentro da faixa etária.
- 1 Pasta catálogo com 50 plásticos grossos. (grande).
- 1 Caixa de sapato encapada com nome.
- 2 Caixas de luvas de procedimentos (troca de fraldas).

