
 
INFANTIL 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
 

LISTA DE MATERIAL - 2022 
 

O Sistema Objetivo oferece aos alunos, material didático completo e diferenciado, especialmente elaborado por profissionais da edu-

cação altamente qualificados.  

Esse material orienta nossa prática pedagógica diária, promovendo a participação do aluno na interdisciplinaridade, laboratórios, jo-

gos, trabalhos em equipe, produção e interpretação de diferentes gêneros textuais, além de estimular o contato com o mundo das 

artes. 

Para complementar e viabilizar o processo educacional será necessário providenciar, por parte dos responsáveis, alguns materiais. 

 

 

MATERIAIS INDIVIDUAIS 

(deverão vir com o aluno no 1º dia aula) 

 

1 estojo com zíper simples (sem divisões). 

1 caixa de giz de cera grosso com 12 cores. 

1 conjunto de caneta hidrográfica grossa com 12 cores. 

1 caixa de lápis de cor grosso com 12 cores ou mais. 

1 apontador compatível ao tamanho do lápis de cor. 

5 caixas de massa de modelar com 6 cores. (Se possível da 

marca “Acrilex - SOFT”, “UTI GUTI” ou “LÉO LÉO) 

1 caixas de tinta a dedo com 6 cores. 

1 caixa de cola colorida com tampa de rosca, com 6 cores. 

1 caixa de cola colorida com glitter, com 6 cores. 

3 tubos pequenos de cola branca. 

3 tubos pequenos de cola bastão. (Se possível da marca 

“Pritt” ou “Acrilex”) 

1 pincel nº 20, ordem 815. 

 

1 pote de guache com 250 ml (qualquer cor). 

1 tubos de tinta dimensional (qualquer cor). 

1 rolo de pintor pequeno. 

1 esponja de banho macia (para ser usada em pinturas) 

1 canetas de retroprojetor 2.0 (qualquer cor). 

1 brinquedo não eletrônico, para deixar na escola, de acordo com a 

faixa etária. 

1 avental para deixar e utilizar na sala de aula. 

1 sacolinha de higiene (se possível de pendurar, tipo saco azul 

com cordão branco que venda na loja Chaleira) contendo: pasta e 

escova de dente, toalha de banho, sabonete, pente, 3 mudas de 

roupas conforme a estação do ano, meia, 1 calçado, 4 pacotes de 

lenço umedecido (para ser usado na higiene em geral, durante o 

ano todo), pomada para assadura (se quiser), fralda descartável 

(se usar). 

 

ATENÇÃO:  

Todo o material deve ser etiquetado contendo o nome e ano escolar do aluno (inclusive chupetas, mamadeiras, babadores, calçados, 

meias, etc…). 

Toda peça de uniforme deve conter o nome completo do aluno. 

 

Datas importantes:  

Início das aulas: 31/01/2022 

Reunião de Pais (alunos da Educação Infantil e 1º ano do EF): 28/01/2022 

A reunião de pais será dividida em dois momentos: 

1) Das 13:15h às 14:15h: com a coordenação, direcionada aos pais e/ou responsáveis de alunos novos; 

2) Das 14:15h às 15:15h: com as professoras de sala, direcionada a todos os pais e/ou responsáveis dos alunos daquele ano 

escolar. 

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, pessoalmente, pelo telefone/WhatsApp: (11) 4034-6666. 

 

A Coordenação. 

 
 
 


