
 

 

Educação Infantil – 2022 
MATERNAL 1 (2 anos) 

 

 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO (TRAZER NA MOCHILA): 
 

● Estojo com escova de dente, creme dental, toalha pequena para mãos e lenço umedecido; 
● Roupas para trocas: 2 pares de roupas (inclusive calcinha, cueca e meia) e um par de calçado; 
● 1 lancheiro com 1 guardanapo de pano para o lanche (identificado com o nome da criança); 
● 1 toalha para secar as mãos, (identificada com o nome da criança); 
● 1 garrafa de água (identificada com o nome da criança). 

 
 
MATERIAL DE USO DIÁRIO (FICARÁ NA ESCOLA E DEVERÁ SER REPOSTO/SUBSTITUÍDO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA PROFESSORA): 
 

● 1 caixa organizadora com tampa de 7 litros, preferencialmente nas medidas de 31X21X14cm; 
● 1 pacote de lenços umedecidos; 
● 1 pomada de assadura (caso a criança use); 
● 1 pacote de fraldas (caso a criança use); 
● 1 chupeta reserva, com o porta-chupeta individual (caso a criança use); 
● 1 mamadeira (com tampa e identificada) e o leite utilizado pela criança (em casos que utilizem); 
● 1 copo com bico para suco; 
● 1 jogo de lençol para berço identificado; 
● 1 travesseiro identificado; 
● 1 edredom ou manta identificada (no inverno); 
● 1 pente ou escova para cabelos; 
● 1 toalha de banho pequena (identificada); 
● 1 sabonete com saboneteira ou sabonete líquido pequeno. 

 
 
MATERIAL PARA USO GERAL: 
 

● 01 pasta plástica para folhas tamanho A3 

● 01 pacote de folhas A3 brancas 140g 

● 01 pacote de folhas color set 120g A4 

● 01 pacote de folhas color set 120g A3 

● 02 folhas de lixa espessura fina 

● 01 pincel chato nº 14 

● 01 caixa de cola colorida com 6 cores 23g 

● 01 cola líquida grande 

● 01 pote de tinta guache (250 ml) 

● 03 caixas de massa de modelar soft 12 cores 

● 01 acessório para brincar com massinha (rolinhos, espátulas, forminhas, etc.) 

● 01 caixa de giz de cera curto triangular (12 cores) 

● 01 caneta permanente (preta, azul ou vermelha) 

● 01 avental plástico ou camiseta grande de tecido para pintura 

● 01 revista velha (com bastante imagens coloridas) 

● 1 livro de histórias de material resistente para compor a caixa de livros da sala 

● 1 E.V.A liso e 1 E.V.A estampado 

● 1 rolo de fita crepe 

● 1 rolo de fita adesiva transparente larga. 

● 1 foto da criança tam. 10X15cm (que apareça bem o rosto) 
 

 
OBRAS LITERÁRIAS  



 
 

 Av. Cel. Mário Antunes da Veiga, 453. Centro.     
Fone: (051)3485-1390 e 3485-8011VIAMÃO – RS 

O projeto Literário, integrante da Proposta Pedagógica do Colégio, prevê as leituras obrigatórias que serão 
indicadas pela professora. Utilizaremos a Plataforma Elefante Letrado para a realização das leituras. 
 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

● A agenda será no formato digital, pelo Goole Chat; 

● Ao longo do ano letivo, havendo necessidade, poderão ser solicitados outros materiais de uso coletivo; 

● Todos os materiais, inclusive o uniforme de uso completo e obrigatório, deverão estar com a identificação do(a) 
aluno(a). 

 
ANO LETIVO 2022 

 
Abaixo, destacamos algumas datas importantes: 
 

14/02 Início do ano letivo para os alunos NOVOS de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio 

15/02 Início do ano letivo para todos os alunos de Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio 

16/02  Início do ano letivo - Educação Infantil 

16, 17 e 18/02 Período de Adaptação – Educação Infantil –Horários reduzidos 

REUNIÕES 

14/02 Reunião de Pais – Educação Infantil – 19h 

14/02 Reunião de Pais – 1º ano Anos Iniciais – 19h 

21/02 Reunião de Pais – 2º e 3º ano dos Anos Iniciais – 19h 

23/02 Reunião de Pais – 4º e 5º ano dos Anos Iniciais – 19h 

 
Acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 
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