LISTA DE MATERIAIS - 2022
Maternal – Educação Infantil
1 Importante: Nomeie TODOS os materiais (podem ser usadas etiquetas ou caneta permanente);
2 Faça a entrega de TODOS os materiais no Colégio Dom Jaime nos dias 03 e 04 de fevereiro de
2022 (nas férias) das 8h às 12h ou das 14h às 18h.
LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 2022
a)

01 pente ou escova de cabelo com nome (deverá vir na mochila durante todo ano);

b)

01 escova dental infantil, com nome (serão solicitadas mais 3 escovas, uma para cada bimestre);

c)

01 creme dental, sem flúor;

d)

04 caixas de lenços descartáveis de papel;

e)

01 travesseiro pequeno de bebê 30X40 com fronha e nome bem visível;

f)

01 lençol infantil tipo berço com elástico e nome (bordado ou pintado bem visível), o lençol
precisa medir 70cm x 1,30cm x 12cm;
02 copos de plástico com tampa (devidamente nomeado);

g)
h)
i)

02 pacotes de lenços umedecidos da marca Johnson amarelo, sem perfume, recém-nascido, 01
deverá vir na mochila durante todo o ano e 01 ficará na escola;
01 pasta de elástico transparente (fina) cor cristal com nome;

j)

01 caixa de giz-de-cera grande (12 unidades da Acrilex);

k)

01 pincel grosso nº 18 / 20 ou semelhante – chato;

l)

01 camiseta de manga comprida, tamanho “G” infantil, para servir de avental (devidamente nomeada);

m)

03 caixas de massa de modelar com 12 unidades da marca Acrilex - Soft;

n)

05 folhas de EVA cores diversas;

o)

02 tubos de cola branca líquida 110g (Tenaz);

p)

01 quebra-cabeça com peças grandes, (adequado para a idade);

q)

01 jogo de encaixe de plástico, com peças grandes, (adequado para a idade);

r)

02 livros de literatura de acordo com a idade de capa dura (favor não nomear, uso coletivo);

s)

01 caderno de desenho grande de capa dura, de 48 folhas espiral, sem margem.
Favor nomear o caderno e NÃO colocar capa e adesivos alto relevo no mesmo.
02 brinquedos de tamanho médio (carrinhos, bonecas bebezinho, loucinhas) para sala, os
brinquedos deverão obedecer as normas de segurança com selo do INMETRO, caso está
norma não seja cumprida o colégio solicitará a troca dos mesmos.

t)
,

Informações importantes para o Maternal 2022
✓ O lençol, a fronha e o copinho, aqui solicitados, irão para casa todas as 6ªs feiras para uma
melhor higiene, devendo obrigatoriamente voltar na mochila nas 2ªs feiras.
✓ Deverá vir todos os dias na mochila uma muda de roupas reserva com nome;
✓ Início das aulas no dia 14 de Fevereiro de 2022 (2ª Feira);
✓ Horário das aulas: Matutino das 7:35h às 11:50h – Vespertino das 13:30h às 17:45h;
✓ No primeiro dia de aula, como em todos os outros dias, o uniforme e o material escolar são
obrigatórios e muito importantes. Nomeie sempre todos os uniformes.

