Plano de Utilização de Material Escolar 2022 – Maternal II – Educação Infantil
Quant.

Material

01

Pasta catálogo contendo 50 plásticos.

01

Lápis Jumbo grafite

01

Borracha

01
01
05

01

01

01
01

Plano de Utilização
Utilizada na construção do portfólio
Utilizado durante as tentativas de registros escritos e nas
produções artísticas envolvendo habilidade motora fina.
Utilizada para correção das atividades

Utilizado durante os registros escritos e nas produções
Giz de cera triangular
artísticas envolvendo habilidade motora fina.
Utilizado para armazenar/transportar avisos, tarefas,
Classificador com elástico
livros de história.
Livros de literatura para a Ciranda Literária Utilizados no desenvolvimento da linguagem oral,
(serão solicitados pela professora no prática de leitura, interpretação, fonte de
primeiro dia de aula)
conhecimento, prazer e diversão.
Conjunto contendo, diariamente, copo,
prato e colher de plástico ou inox (com o Utilizados na lancheira do(a) estudante para uso diário.
nome do estudante gravado).
Trazer diariamente: duas camisetas e dois
Para situações que exijam a troca da roupa
shorts (de preferência do uniforme escolar),
(eventualidades) e higienização do(a) estudante no
duas calcinhas ou cuecas e um pacote de
cotidiano escolar.
lenço umedecido.
Utilizada para proteger o uniforme durante o manuseio
Camisa branca de malha adulto, tamanho P.
de tinta.
Pasta em tamanho A3

Utilizada para armazenar/transportar as atividades.

Campos de
Experiências

Trimestre

Todos

Letramento
Conhecimento de
Mundo

Todos

Todos
Todos

1°/2°/3°

01

Agenda escolar (será oferecida pelo Colégio)

Para o acompanhamento escolar do(a) estudante pela
família. Usada como apoio na comunicação entre
família – escola.

Serão solicitados outros materiais, ao longo
do ano como: alimentos para realização de
práticas de culinária, ilustrações ou objetos
para os projetos pedagógicos científicos,
Utilizados na realização das atividades pedagógicas.
diversas sucatas, revistas para recorte ou
rasgadura, rótulos ou embalagens, taxas
para aulas de campo e eventos culturais que
serão previamente comunicados.

Todos

1°/2°/3°

Todos

1°/2°/3°

