


MATERNAL II - 2022

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

QUANTIDADE ITEM

01
Bloco de desenho (formato 297 x 420 mm — A3 — 140 g/m2) — branco — 20 folhas, com espiral e
capa transparente (identificar e decorar a primeira folha branca, como preferir) — para os Projetos
Investigativos.

02
Blocos Layout desenho A3 — branco — 297mmx420mm — 140g/m2 — branco — 20 folhas —
fazer o encadernamento juntos — com espiral e capa transparente (identificar e decorar a primeira
folha branca, como preferir) — para os registros de vivências diárias.

01 Sacola tamanho 50x42 — cor cru e sem enfeites — ecobag .

01 Pacote de balão - nº 9

01 Cartão telado 20x30 (fino e branco).

02 Potes de tinta guache grande (preto e rosa).

02 Cartelas  de adesivos (unissex).

01 Caneta permanente (preta ou vermelha).

04
Sacos plásticos herméticos transparentes (dois sacos de 1 litro e dois sacos de 3 litros). Para uso de
materiais artísticos e brinquedos individuais.

03 Fotos 3x4 da criança — 1 para bandeja, 1 para carômetro e 1 para uso pedagógico.

02 Potes de massinha de modelar, de amido e atóxica 500 g.

01
Caixa de gizão de cera de 12 cores.

01 Bloco criativo - A3 colorido.

01 Caixa de 6 cores - cola colorida.

01 Folha de EVA - cores primárias.

01
Jogo pedagógico que contenha: letra ou números, cores, formas, animais, entre outros - pode ser
usado em boas condições.

01 Rolo de papel crepom - cores primárias.

01 Saquinho de lantejoulas coloridas - tamanho grande.

01 Livro Literário - adequado à faixa etária  (novo ou usado em bom estado).

01 Caixa de MDF com dobradiça cor crua  - tamanho 14x10x8 ou ao seu critério.

01 Porta retrato de MDF cor cru - tamanho 10x15.



MATERIAL DE USO DIÁRIO INDIVIDUAL

QUANTIDADE ITEM

01

Mochila (de preferência, com rodinhas, para facilitar a locomoção da criança), contendo
diariamente: 2 mudas de uniforme completo (camiseta, bermuda ou short-saia da escola), 1 caixa
de lenços descartáveis, 2 sacos plásticos, 1 toalha de banho, 1 sabonete (líquido) e todos os
produtos individuais da criança (fralda, pomadas, uma escova ou pente de cabelo etc.) — trazer no
primeiro dia de aula (alunos do horário regular) e no início das atividades recreativas (alunos do
horário especial).

01
Squeeze com bico para água (fazer a higienização diariamente) — deve ser enviada diariamente na
mochila da criança a partir do primeiro dia de aula.

01
Escova de dente com protetor e 01 creme dental (sem flúor — próprio para crianças). Ficará dentro
da mochila numa necessaire.

01
Lancheira — trazer colher ou garfo, guardanapo ou toalha de pano para forrar a mesa —
obrigatório (mesmo os que fazem opção pelo lanche da escola devem trazer). Trazer diariamente
o que será utilizado no momento do lanche.

01 Par de chinelos.

02
Máscaras — de preferência, sem estampas (bichinhos, cores chamativas, etc.) — e descartáveis
para serem trocadas na escola.

01
Camiseta de malha que será usada nos momentos de pintura (qualquer cor, pode ser usada — de
preferência baby look de adulto ou que cubra o joelho da criança).

ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR  2022

Observações importantes

- Haverá plantão de recebimento destes na Educação Infantil, por isso, pedimos a sua parceria para entregar antes
do início das aulas.

- O nome completo e a turma do estudante devem estar grafados nos materiais, principalmente, em cadernos,
pastas, telas, entre outros.

- Ao adquirir os materiais, deve ser considerada a qualidade dos produtos, como ter selo do Inmetro, ser atóxico
(no caso de tintas e canetinhas), entre outros.

Local: Espaço da Educação Infantil
Datas e horários:
DIAS 25 a 28  de janeiro – de 8h  às 17h.

Os materiais abaixo descritos, poderão ser solicitados durante o ano letivo de 2022:

- alimentos para a realização de práticas culinárias (cozinha experimental);

- ilustrações ou objetos para atividades diárias ou projetos pedagógicos;

- sucatas, revistas para recortes, rótulos e embalagens;

- objetos para lembrança de pessoas muito especiais;

- fotos do aluno e da família, para uso em trabalhos pedagógicos;

- caso seja necessário, solicitaremos um brinquedo (pode ser usado, em bom estado).



REUNIÕES DE PAIS
TURMA

Alunos Baby Sagrado
Dia: 25 de janeiro
Local: Educação Infantil
Horário: 18h ( presencial).

Reunião de Pais
Maternal II

Dia: 26 de janeiro
Local: Educação Infantil
Horário: 14h (presencial).

Reunião de Pais Maternal III
Dia: 26 de janeiro
Local: Educação Infantil
Horário: 15h30 (presencial).

Reunião de Pais
alunos do 1° Período

Dia: 27 de janeiro
Local: Educação Infantil
Horário: 14h (presencial).

Reunião de Pais
alunos do 2º Período

Dia: 27 de janeiro
Local: Educação Infantil
Horário: 16h (presencial).

PLANO DE EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO MATERIAL – MATERNAL II – 2022

ITEM
(LISTA

ANEXA)
QUANTIDADE

PERÍODO
DE

UTILIZAÇÃO

ATIVIDADE
DIDÁTICA

OBJETIVOS DA METODOLOGIA

01

Bloco de desenho encadernado
(formato 297 x 420 mm — A3 —
140 g/m2) — branco — 20
folhas.

Fevereiro a
dezembro.

Fazer os
registros dos

projetos.

Registrar atividades relacionadas
às vivências dos Projetos
Investigativos.

Caixa de
MDF

01 Maio Dia das Mães
O aluno irá construir um porta jóias
para a sua mãe.

Porta
retrato
de MDF

01 Agosto Dia dos Pais
O aluno irá construir um porta
retrato para o seu pai.

02

Bloco Layout desenho A3 —
branco — 297mmx420mm —
120g/m2 —20 folhas (para uso
no Portfólio de Avaliação e
registro de atividades do
trimestre), com espiral e capa
transparente (identificar e
decorar a primeira folha branca,
como preferir) — para os
registros das atividades diárias.

Fevereiro a
dezembro.

Suporte para
desenho e

pintura.

Realizar diferentes registros
pedagógicos das vivências diárias.

01

Sacola tamanho 50x42 — cor
cru e sem enfeites — ecobag —
para o transporte do caderno
(uso anual).

Fevereiro a
dezembro.

Organização de
materiais.

Compartilhar os cadernos com as
famílias durante o ano.

01 Folha de EVA - cores primárias. Fevereiro a
Recorte e
colagem.

Utilizar diversas texturas nos
trabalhos pedagógicos.



dezembro.

01
Cartão telado 20x30 (fino e
branco).

2º
semestre.

Pintura.
Desenvolver criatividade,
organização espacial e pessoal e
técnicas de pintura.

02 Potes de tinta guache.
Fevereiro a
dezembro.

Pintura.
Desenvolver criatividade,
organização espacial e pessoal e
técnicas de pintura.

01 Caixa de gizão de cera 12 cores.
Fevereiro a
dezembro.

Desenho e
pintura.

Proporcionar a vivência de
atividades diversificadas associadas
às linguagens artísticas e motoras.

02 Pacotes de adesivos (unissex).
Fevereiro a
dezembro.

Decoração e
conceitos.

Identificar gravuras e
personagens e expô-las em
atividades artísticas e contagens
matemáticas.

01
Caneta permanente (preta ou
vermelha).

Fevereiro a
dezembro.

Desenho e
pintura.

Desenvolver atividades grafo
plásticas e coordenação motora
fina.

03
Fotos 3x4 do aluno: 1 para
bandeja, 1 para carômetro e 1
para uso pedagógico.

Fevereiro a
dezembro.

Identidade.

Reconhecer-se e reconhecer os
colegas a partir da foto atual.
Utilização em atividades
pedagógicas.

04

Sacos plásticos herméticos
transparentes (dois sacos de 1
litro e dois sacos de 3 litros).
Para uso de materiais artísticos
e brinquedos individuais.

Fevereiro a
dezembro.

Organização
dos materiais
individuais.

Acondicionar o material de uso
individual.

02
Potes de massa de modelar
atóxica 500 gr.

Fevereiro a
dezembro.

Modelagem.

Manipular livremente ou de forma
direcionada a massinha para testar
possibilidades e desenvolver a
motricidade fina e também
conceitos matemáticos.

01
Mochila (de preferência, com
rodinhas para facilitar a
locomoção da criança).

Fevereiro a
dezembro.

Desenvolvimen
to da

autonomia e da
independência.

Estimular o aluno a transportar e a
se responsabilizar por seus
materiais.

01
Squeeze com bico para água
(fazer a higienização
diariamente).

Fevereiro a
dezembro.

Hidratação.
Estimular que o aluno ingira
bastante água para se hidratar e
evitar doenças.

01
Escova de dente com protetor e
01 creme dental (sem flúor —
próprio para crianças).

Fevereiro a
dezembro.

Higiene. Estimular a higiene bucal do aluno.

01 Lancheira.
Fevereiro a
dezembro.

Acondicioname
nto da

alimentação.

Acondicionar a alimentação do
aluno, para manter a qualidade.

01

Camiseta de malha que será
usada nos momentos de pintura
(qualquer cor, pode ser usada —
de preferência baby look de
adulto ou que cubra até o joelho
da criança).

Fevereiro a
dezembro.

Pintura.
Proporcionar vivências de
atividades artísticas diversificadas,
para proteção do uniforme escolar.



01 Bloco criativo - A3 colorido
Fevereiro a
dezembro.

Registros e
construções
dos alunos.

Desenvolver atividades em que o
aluno faça desenhos, decoração de
trabalhos, utilização em materiais
dele.

01
Caixa de 6 cores de cola
colorida.

Fevereiro a
dezembro.

Registros e
construções
dos alunos.

Desenvolver atividades em que o
aluno, faça desenhos, decoração
de trabalhos, utilização em
materiais dele.

01
Jogo pedagógico - pode ser
usado.

Fevereiro a
dezembro.

Registros e
construções
dos alunos.

Desenvolver atividades em que o
aluno reforce os conceitos
relacionados à série.

01
Livro literário - adequado à faixa
etária (novo ou usado em bom
estado).

Fevereiro a
dezembro

Desenvolvimen
to do gosto
pela leitura.

Compartilhar com os colegas o
reconto, utilizar para desenvolver a
organização de pensamento dos
alunos, exploração de
personagens, entre outros.


