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MATERIAL 2022 – MATERNAL II  

 Agenda com dimensões mínimas de 13.5 X 20.5
cm 
 Mochila e lancheira de acordo com a faixa etária
 Garrafinha de água para uso diário
 Toalhinha para lanche
 1 caixa de tinta guache (caixa com 6 cores)
 1 caixa de gizão de cera (caixa com 12 cores)
 2 livros de história de acordo com a faixa etária
(menos escrita e mais ilustração) 
 1 tubo de cola (90g)
 1 caixa de massa de modelar com 12 cores

 1 pasta elástica para atividades do aluno
 1 caixa de cola glitter (com 6 cores)
 1 pincel nº 14
 2 brinquedos pedagógicos (de plástico ou madeira)
 1 jogo de canetinha hidrocor (ponta grossa – com 12
cores) 
 1 avental plástico para pintura
 1 pote de tinta guache (250 ml – qualquer cor)
 1 caixa de cola colorida (Caixa com 6 cores)
 1 caixa de lápis de cor jumbo (Caixa com 12
unidades) 

 

 

 

 

 

 Material permanente na mochila
 1 troca de roupa (uniforme extra);
 Cuecas ou calcinhas;

 Uniforme escolar
 Obrigatório uso do uniforme completo;
 Em dias de frio, os alunos poderão utilizar o uniforme de frio do Colégio ou moletons lisos nas cores azul, preta,
cinza ou branca, sem estampa; 
 Não é permitido o uso de calça jeans;
 Calçado: tênis, sandália ou sapatilha (sem saltos e confortáveis). Não será permitido o uso de chinelo e/ou
rasteirinhas. 

ATENÇÃO! 

Material de Inglês  

Coleção Little Explorer: PEACH - 1 big book e 4 Story books por semestre. Os mesmos 
permanecerão no Colégio e serão entregues no final de cada semestre. 

- 20 a 25/01/22: Entrega de material da Educação Infantil ao 1º Ano do Ensino Fundamental I 
(7h30min às 11h e das 13h30min às 17h) – Colégio Notre Dame de Lourdes. (Não receberemos materiais 
escolares nos primeiros dias de aula. Nossa atenção será destinada aos alunos); 

- 25/01/22: Reunião de Pais e Professores – Educação Infantil ao 1º Ano do Ensino Fundamental I – 
19h, na Quadra 1, Colégio Notre Dame de Lourdes; 

- 26/01/22: INÍCIO DO ANO LETIVO para o Maternal II/1º Ano; 

- 27/01/22: INÍCIO DO ANO LETIVO para o Infantil I; 

- 28/01/22: INÍCIO DO ANO LETIVO para o Infantil II; 

- Horário de início das aulas: Período matutino: 7h e Período vespertino 13h; 

-Todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança. (Inclusive mochila e 
lancheira). 


