LISTA DE MATERIAL – 2022-

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022

EDUCAÇÃO INFANTIL
REGULAR
MATERNAL
01 jogo pedagógico de encaixe (peças grandes).
01 brinquedo (bolhas de sabão).
01pasta de polionda (verde- dorso fino).
02
caixas de giz de cera – grosso (01 para ficar
em casa). 02 caixas de hidrocor – grosso (01 para ficar
na escola). 03 potes de massa de modelar – médios
(soft).
01 avental plástico.
Livro positivo e agenda (na escola).
01 muda de uniforme para ficar na mochila.
Escova com proteção e creme dental.
01 toalha de banho para ficar na mochila.
Sabonete líquido para uso individual (banho).

2º PERÍODO
02 jogos pedagógicos (alfabeto / numerais).
01 tesoura sem ponta.
01
estojo com: lápis, borracha e apontador com
lixeirinha. 01 pasta de polionda (verde- dorso fino).
02
caixas de lápis de cor – fino (01 para ficar
em casa). 02 caixas de pilot – fino (01 para ficar na
escola).
03potes de massa de modelar – médios (soft).
01 tubo de cola (para ficar em casa).
01 livro de literatura infantil de um dos respectivos autores: Ana
Maria Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha ou Eva Furnari.
01 avental.
Livro positivo e agenda (na escola).
01 muda de uniforme para ficar na mochila.
Escova com proteção e creme dental.
01 toalha de banho para ficar na mochila.
Sabonete líquido para uso individual (banho).

1º PERÍODO
01 jogo pedagógico de encaixe (peças grandes) / quebra-cabeça.
01 tesoura sem ponta.
01
estojo com: lápis, borracha e apontador com
lixeirinha. 01 pasta de polionda (verde- dorso fino).
02
caixas de giz de cera – grosso (01 para ficar
em casa). 02 caixas de hidrocor – grosso (01 para ficar
na escola). 03 potes de massa de modelar – médios
(soft).
01 tubo de cola (para ficar em casa).
01 livro de literatura infantil de um dos respectivos autores: Ana Maria
Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha ou Eva Furnari.
01 avental.
Livro positivo e agenda (na escola).
01 muda de uniforme para ficar na mochila.
Escova com proteção e creme dental.
01 toalha de banho para ficar na mochila.
Sabonete líquido para uso individual (banho).
3º PERÍODO
02 jogos pedagógicos (alfabeto / numerais).
01 tesoura sem ponta.
01
estojo com: lápis, borracha e apontador com
lixeirinha. 01 pasta de polionda (verde- dorso fino).
02
caixas de lápis de cor – fino (01 para ficar
em casa). 02 caixas de pilot – fino (01 para ficar na
escola).
03potes de massa de modelar – médios (soft).
01 caderno grande de desenho, com arame sem a folha de seda.
01 tubo de cola (para ficar em casa).
01 livro de literatura infantil de um dos respectivos autores: Ana Maria
Machado, Pedro Bandeira, Ruth Rocha Ou Eva Furnari.
01 avental.
Livro positivo e agenda (na escola).
01 muda de uniforme para ficar na mochila.
Escova com proteção e creme dental.
01 toalha de banho para ficar na mochila
Sabonete líquido para uso individual (banho).

IMPORTANTE: TODO MATERIAL DEVERÁ SER ETIQUETADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
O LINHO DIDÁTICO DO SISTEMA DE ENSINO POSITIVO SERÁ ADQUIRIDO NA LOJA ONLINE DA EDITORA POSITIVO
PARA ADQUIRIR ACESSE https://www.colegiojoaopauloii.org.br/material-didatico/
Uniforme de uso obrigatório
Meninos:

Meninas:

- bermuda ou calça comprida de tactel.
- blusa branca.
- camiseta para educação física.
- tênis preto e meias brancas.

- short ou short saia de elanca ou tactel.
- calça comprida de elanca ou tactel para o inverno.
- camiseta para educação física.
- tênis preto e meias brancas.
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