
 LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2023 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 NÍVEL 2 - 4 anos completos até 31/03/2023 

 Materiais para ficar na sala: 
 1 caixa de camisa (identificada e personalizada pela criança) 
 1  tesoura  sem  ponta  (identificada)  –  Sugestão:  Tramontina  (caso  a  criança  não  for  destra,  comprar  tesoura 
 para canhoto) 
 1 sacola retornável de tecido para colocar os livros da biblioteca (identificada e preferencialmente grande) 
 1 camiseta adulto para pinturas (identificada) 
 1  utensílio  de  cozinha  -  preferencialmente  de  alumínio  (sugestões:  potinhos  de  sobremesa,  colheres  e 
 conchas, panelas pequenas,funil,peneiras etc) 
 1  brinquedo  ou  jogo  de  madeira  -  pode  ser  usado,  mas  precisa  estar  em  bom  estado  (carrinho, 
 quebra-cabeça, blocos, encaixe, argolas…) 
 1 peneira grande de plástico 
 4 jornais velhos 
 2 revistas para recorte 

 Materiais  que  a  família  tiver  disponível  em  casa  :  Materiais  não  estruturados  para  propostas  cotidianas 
 (sugestões:  espelhos,  porta-retratos,  potes  de  vidro  pequenos,  rolhas,  argolas,  conchas  de  mar,  pinças, 
 pegadores de massa, botões, etc). 

 Materiais que deverão vir diariamente na mochila: 
 -  Agenda escolar 
 -  1 garrafa para água (identificada) 
 -  1 muda de roupa  (uniforme) para supostas trocas 
 -  1  repelente  e  protetor  solar  (cada  família  fica  responsável  pela  aplicação  antes  de  vir  para  a  Escola,  o 

 mesmo solicitado será para reaplicar, caso necessite) 
 -  Roupa adequada para a prática de Educação Física (uniforme e tênis). 

 Materiais para uso compartilhado (Escola)  : 
 Para  2023,  a  Escola  Educar-se  fará  a  compra  dos  materiais  que  ficarão  na  sala  e  serão  de  uso 

 compartilhado.  Essa  proposta  visa  oportunizar  que  todos  tenham  o  mesmo  material,  assim  como,  reduzir 
 custos para as famílias, pois serão adquiridos em maior quantidade. 

 A cobrança irá no boleto, conforme especificado abaixo: 
 TAXAS DIVERSAS  : 

 ●  MATERIAIS  COMPARTILHADOS:  R$210,00.  Este  valor  será  diluído  em  10  parcelas,  a  contar  de 
 março/23 na rubrica Taxas Diversas. 

 ●  REPROGRAFIA  (materiais,  jogos):  R$53,60.  Este  valor  será  diluído  em  10  parcelas,  a  contar  de 
 março/23 na rubrica Taxas Diversas. 

 ●  AGENDA:  R$20,00.  Este  valor  será  diluído  em  10  parcelas,  a  contar  de  março/23  na  rubrica  Taxas 
 Diversas. 

 OBSERVAÇÃO  : 
 ●  A  família  deverá  agendar  um  horário  para  entregar  o  material  e  participar  de  uma  conversa  com  a 

 professora  no  mês  de  fevereiro  (dias:  14,  15  ou  16).  A  criança  está  convidada  a  participar  deste 
 momento.  Este horário deverá ser agendado na secretaria  até o dia 10 de janeiro de 2023. 

 ●  Identificar com nome o UNIFORME ESCOLAR (com caneta permanente). 


