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Relação de Materiais 
Ensino Infantil – Pré II (5 ANOS) 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL - Identificados com nome completo e turma do aluno(a). 

  

 1 caderno grande para desenho; 

 1 caderno de escrita grande (Brochura capa dura 

96 folhas) 

 1 pincel (nº 14); 

 1 caixa de tinta guache; 

 3 caixas de massa de modelar (SOFT); 

 2 caixas de giz de cera; 

 2 colas de isopor 90g; 

 1 tesoura sem ponta; 

 3 caixas de lápis de cor (triangular); 

 15 lápis com borracha; 

 2 apontadores; 

 

 

 1 brinquedo de montar; 

 1 bola de leite; 

 1 avental (identificado); 

 1 brinquedo de montar (peças grandes); 

 2 creme dental; 

 2 escovas de dente com protetor; 

 1 pacote de lenço umedecidos; 

 1 pacote de lenço de papel para limpar o 

nariz; 

 1 toalhinha (pequena); 

 1 copo plástico com tampa; 

 1 roupa para ficar na escola (identificada); 

 2 pastas classificador de papel com grampo; 

 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

 

 1 folha de E.V.A estampado;  

 8 folhas de E.V.A. comum (rosa/roxo/bege/azul 

claro/amarelo/verde claro/marrom/preto); 

 3 papel cartão dupla face; 

 2 papel cartão estampado; 

 1 pincel permanente (preto); 

 

 10 pares de olhos móvel (tam. N° 15); 

 2 m de fita cetim; 

 1 pacote de balão colorido; 

 1 resma de papel chamex; 

 1 pacote de pratos descartável raso N° 21 

(branco). 

MATERIAIS QUE DERVERÃO ESTAR NA MOCHILA DO ALUNO(A) 

 1 agenda escolar grande – Será vendida no Colégio Madre Teresa. 

 1 colecionador de plástico fino com elástico; 
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LIVRO PARADIDÁTICO 

 1 livro de conto da preferência dos pais. 

LIVRO DIDÁTICO 

 1 Kit Livro Pleno - O que é o Programa Socioemocional Pleno? 

Estamos vivendo dias difíceis e o período pós pandemia trouxe 

para nós e para os nossos filhos um turbilhão de novas emoções, 

das quais ainda não sabemos lidar com elas, pensando nisso, nós 

que fazemos a família Madre Teresa escolhemos trabalhar com 

Programa Socioemocional Pleno. É um programa que busca 

desenvolver intencionalmente competências e habilidades 

socioemocionais, como por exemplo identificar as próprias 

emoções, desenvolver autoestima, tomar decisões responsáveis, 

motivar-se, planejar-se, desenvolver um projeto de vida, empatia, 

entre outras. 

 

ENTREGA DOS MATERIAIS 

Data da Entrega do Material:  

17 a 20 de janeiro de 2022, das 08h às 11h e das 14h às 17h. 

Os materiais deverão ser entregues no colégio. 
Todos os materiais que sobrarem serão devolvidos ao final do ano letivo de 2022 aos seus respectivos donos. 

HORÁRIO DO INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS. 

Manhã: 07h30min às 11h30min.  
O aluno(a) deverá frequentar as aulas devidamente uniformizado.  
O uso diário do uniforme é obrigatório, a partir do 1º dia de aula. 

OBSERVAÇÕES 

INÍCIO DAS AULAS:  

Ensino Infantil (Maternal ao Pré II): 26 de Janeiro de 2022. 

Ensino Fundamental e Médio: 25 de Janeiro de 2022. 

 

Só serão permitidos o aluno sem livro didático até dia 15/02/2022 (os livros do SAE demoram em média 

20 dias para chegar na escola). 

 

O livro PLENO e AGENDA ESCOLAR serão vendidos na escola. 

 
 

 

 
Educar bem é o melhor caminho! 
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Anotações: 
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