
  

Lista de Material 
 

 

2017 

Educação Infantil: 
2° Período 

Início das aulas: 03/02/17 (sexta-feira) 

Importante: 
02/02/17:Reunião de pais e entrega de material 
Horário: 9h30 Manhã / 15h Tarde 

           Local: Teatro / sala de aula 
           Período Complementar – Integral 
           02/02/17: Reunião de pais 
           Horário: 8h 
           Local: Teatro 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
“Fazei o bem, fazei-o de tal modo que 

somente Deus o saiba.” 
Santo Afonso Maria Fusco 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 Identificar todo o material e as peças do uniforme do aluno. 
 Os pais deverão repor os materiais à medida que houver necessidade. 
 Serão solicitados ao longo do ano alimentos para a realização de práticas de culinária, 

sucatas, taxas para eventos culturais extras ou excursões  

 
MATERIAL INDIVIDUAL 

(MATERIAL QUE PERMANECE NO CNSD, DEVE SER ENTREGUE NO DIA DA 
REUNIÃO DE PAIS À PROFESSORA.) 

 

 01 caderno desenho 48 folhas – capa dura 
 02 cadernos brochurão (capa mole), 60 folhas numerado, margeado 123X (etiquetar 

cada um como atividades de sala) FORMATO: 215mmX310mm 
 02 pastas de plástico, CATÁLAGO, com 50 plásticos. 
 01 pasta  de plástico, CATALAGO, com 30 plásticos. 
 01 envelope tamanho A3 (branco) 
 04 revistinhas em quadrinhos (infantil) 
 01 revista para recorte 
 01 jogo de caneta hidrográfica ponta grossa (12 cores) 
 01 estojo com duas repartições contendo:  

 03 lápis de escrever JUMBO 
 01 borracha macia branca 
 01 apontador com depósito 
 04 canetas soft point preta 
 01 tesoura sem ponta com o nome gravado 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) JUMBO 
 01 régua 15cm inquebrável 
 01 caneta de retroprojetor na cor preta ponta média 

 
 01 brinquedo a escolher de acordo com a sugestão: 

PASTA 

 01 pasta com alça e zíper (lona) ou 01 mochila  para uso diário em substituição as 
mochilas com rodinha  
 
LANCHEIRA  

 01 Guardanapo de pano,  
 01 toalha de mão 
 01 garrafa para água 

 
 

ATENÇÃO: Serão solicitados na primeira quinzena de fevereiro 02(dois) livros de 

literatura para biblioteca de sala e um jogo pedagógico.  
 
 

 LIVRO DIDÁTICO DE ENSINO RELIGIOSO:  

Crescer com Alegria e Fé – 1ª edição – Volume 2 – Educação Infantil 
Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD 
 

 01 embalagem com panelinhas ou brinquedos de casinha ou 01 boneca(o) 
 01 embalagem com animais de plástico (dinossauro, fazendinha) 



 

VENDA UNIFORMES E PAPELARIA: 

 Floresta Livraria, Papelaria e Uniforme 

Rua Itajubá, 64 – Floresta (em frente ao CNSD)  

Tel: (31)3044-8288 ou (31)3444-7475 

e-mail: papelfloresta@gmail.com 

 

 

 Lojas MIXPEL Floresta Papelaria e Uniforme 

Rua: Pouso Alegre, 1109 – Floresta 

Tel: (31)3224-2023 

e-mail: orcamentofloresta@gmail.com 

 

 

 

 Livraria e Papelaria João Paulo II 

Av. Afonso Pena, 526 (Ed. Mariana sobre loja) 

Centro 

Rua: Fernandes Tourinho, 149 – Savassi 

Tel: (31)3212-3040 / (31)3272-6240 

e-mail: vendas@livrariajoaopauloii.com 

 

 

 

 Elaine Gontijo - Uniforme 

Av. Coronel José Dias Bicalho, 1037 
Loja 2 – São Luis – Pampulha 
Tel: (31)3024-5990 / (31)3403-2881 
Site: www.uniformeselainegontijo.com.br  
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