Lista de materiais 2022 - Maternal II
SISTEMA ETAPA:
O material didático do Sistema ETAPA, que inclui todas as disciplinas, exceto
ensino religioso e os livros paradidáticos, será adquirido e entregue diretamente
no IECJ.
PROJETO BILÍNGUE:
A compra do material deverá ser realizada até o dia 14/01/2022,
através do link abaixo:
https://educate.global/
Obs: A entrega do material será feita no IECJ.
Materiais diversos
Livro paradidático: escolher 1 livro paradidático apropriado à faixa etária
-

1 Pasta polionda ofício, azul (2 cm de espessura)
1 Estojo pequeno de 3 partes
2 Caixas de massinha, com 12 cores
3 Tubos de cola glitter
1 Pasta transparente, pequena, para recados
1 Caixa de lápis de cor JUMBO
1 Caixa de giz de cera JUMBO
1 caixa de caneta hidrocor JUMBO com 6 unidades
1 Caixa de cola plástica colorida - com 4 unidades
3 Tubos pequenos de cola
2 Tubos de cola dimensional
1 Tesoura sem ponta e sem lâmina
1 Bolinha de borracha flexível lisa
1 Pincel nº 12
1 Metro de algodão cru
1 Metro de feltro
1 metro de tecido (tema infantil)
2 Revistas usadas (em bom estado)
2 potes de guache, cores variadas, 250 gr
5 botões decorados, motivo infantil
5 botões grandes e coloridos

-

1 pacote de palito de sorvete colorido

-

1 pacote de palito de churrasco

Material Individual
★ Se possível, usar os materiais do ano anterior.

- Fraldas descartáveis – 1 pacote (se o aluno fizer uso)
- 1 Pacote de lenço umedecido
- 1 Toalha de banho infantil
- 1 Pomada para assadura (se o aluno fizer uso)
- 1 Sabonete líquido
- 1 Caixa de lenço de papel
- 1 Colchonete impermeável tipo “academia” para repouso - medida: 0,60 cm x 1,20m
- 1 Travesseiro grande
- Roupas para troca, com nome em cada peça (não precisa ser uniforme)
- 1 Copinho, com tampa, para água (trazer diariamente na lancheira)
- 4 rolos de papel toalha
- 1 pacote de perflex
- Alguns materiais de sucata serão pedidos durante o ano
Material da Casa de Uniforme
★ Se possível, usar os materiais do ano anterior.

- 1 Sacola para o Projeto Leitura
- 1 Porta-roupa (com cabide)
- 1 Capinha para cadeira
- 1 Avental para pintura
- 1 Sacolinha de tecido para troca de lençol
- 1 Capa para colchonete e 1 fronha grande com tira de tecido motivo infantil,
da largura do colchão e do travesseiro.
Todo material deverá ser etiquetado para o 1º dia de aula
Material providenciado pelo Colégio
Durante o ano, alguns materiais serão providenciados pelo Colégio.
A taxa será enviada no início do ano.

AJUDE A PRESERVAR O PLANETA TERRA!
Se possível, reaproveite o material do ano anterior (mochila, estojo, lápis,
canetas, pastas, plásticos etc) e substitua objetos que trazem problemas para
o meio ambiente.

Orientações para o início do ano de 2022
Divulgação das listas de classe: 21/01/2022, a partir das 8h, em nosso site
Início das aulas regulares: 24 de janeiro de 2022.
Horário da Ed Infantil: será enviada uma circular por e-mail

