Centro Educacional Sagrada Família
Educação Estilo Família

EDUCAÇÃO INFANTIL – INFANTIL I + HORÁRIO INTEGRAL – 2022
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL:

1º Trimestre
01 brinquedo pedagógico de encaixe, apropriado
para a faixa etária da criança, com peças grandes,
plástico duro (atividades pedagógicas);
03 blocos A3, 140 g/m², brancos (realização de
atividades de desenho, pintura, colagem);
01 caixa de gizão de cera – Meu 1º Giz (desenhos e
pinturas);
01 pincel pequeno nº 12 (atividade de pintura);
02 pacotes de palitos de picolé (atividades
pedagógicas:
colagem,
quantificação,
agrupamentos);
2 blocos coloridos A3 – 120g/m² (registro de
atividades);
02 potes de tinta têmpera guache 250ml (atividades
para portfólio, atividades livres e dirigidas);
02 rolos de fita larga escura nº 3777 (atividades
pedagógicas e modelagens);
04 tubos de cola - 110g (atividades de colagem);
02 metros de TNT (cores amarelo e laranja)
(confecção de fantasias e sacolinhas);
01 pacote pequeno de algodão em bolinhas
(atividades pedagógicas);
01 pincel batedor de esponja redondo grosso
(atividades com tinta);
04 rolos de papel toalha (uso em atividades com
tinta);
01 pincel brocha redondo 460 - tam. 4 (atividades
com tinta);
01 pote de tinta para tecido 250ml - verde (pintura);
2º Trimestre
01 Caneca rosqueável 350ml em acrílico
(confecção de atividades com pintura);
01 tela 20x30 (confecção de atividades com
pintura);

-

03 potes de massa de modelar grande – 500g
(trabalhar a coordenação e modelagens);
01 folha de cartolina branca (registro de
atividades com pintura);
01 metro de plástico bolha (atividades com
textura);
01 saco de glitter colorido 100g (atividades com
textura e colagem);
04 folhas de papel seda (atividades de colagem,
coordenação motora fina e texturas);
04 folhas de papel crepom (atividades com
textura).
01 metro de algodão cru (confecção de
lembrança);
01 sacola ecobag 100% algodão cru 35x40cm
(confecção de lembrança)

3º Trimestre
04 folhas lisas de EVA (atividades de colagem e
texturas);
04 folhas de EVA com glitter (atividades de
colagem e texturas);
02 folhas de papel celofane (atividades de colagem
e texturas);
01 rolo de barbante pequeno (atividades de
colagem e texturas);
01 lixa d’água- (atividades para o caderno de
arte);
01 novelo de lã (atividades de coordenação e
atividades nos livros);
01 metro de plástico adesivo transparente (atividade
dirigida).

OBSERVAÇÕES
● Início das aulas: 31/01/2022.
● A entrega de material deverá ser feita nos dias 27/01/22 e 28/01/22, nos horários de 8h às
12h (para o turno matutino) e 14h às 18h (para o turno vespertino). ENTREGA NO PERÍODO
EM QUE O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO.
● Caso opte pelo pagamento da taxa, serão 2 parcelas de R$250,00. Esse valor inclui a
aquisição de 3 (três) livros literários do Projeto Leitor SAFINHA.
● Para quem optou em adquirir o material, a relação dos 3 títulos dos livros literários será
enviada na primeira semana de aula.
● Os materiais deverão ser identificados com o nome da criança (exceto folhas).

