
MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

• Entrega de materiais: dias 23 e 24/1/20 (quinta e sexta-feira), das 8h às 17h.
• Horário das turmas: será enviado pela agenda do estudante na primeira semana de aula e posto à 
disposição no site do colégio e no aplicativo CBB. Seu acompanhamento é importante para a organização 
do material de uso diário.
• A Agenda (exclusiva CBB) será entregue ao estudante, em sala de aula, na primeira semana de aula. 
Deverá ser preenchida com todos os dados pessoais do estudante e do responsável. Seu uso é obrigatório.
• Material de uso diário: deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo.
• Livros Didáticos (Sistema UNOI): os livros serão usados a partir da 2ª semana de aula.
•É importante identi�car todo os materiais de uso pessoal e os uniformes com caneta 
permanente para evitar perdas.

MATERIAL DIDÁTICO

• SISTEMA UNOI DE ENSINO: os pais devem fazer cadastro na plataforma UNOI. Site: unoieducacao.com
• O material estará disponível para compra a partir de novembro e, bimestralmente, chegará ao colégio 
para entrega aos estudantes.
• LIVROS LITERÁRIOS DOS PROJETOS: serão solicitados em abril.
• LIVRO DE INGLÊS DA CASA THOMAS JEFFERSON PARA O ANO DE 2020: Hats on Top Nursery – 
Student Book -  Editora Macmilan.  Vendido na Livraria SBS 705 sul.
• BÍBLIA DAS CRIANCINHAS – Juliet David.

PRIMEIRO DIA DE AULA - 27/1/2020

• Vir com uniforme completo. 
• Trazer o material abaixo dentro da mochila
• Na primeira semana de aula, período de adaptação, os pais poderão buscar os �lhos mais cedo, caso haja 
necessidade.

MATERIAL QUE FICARÁ DENTRO DA MOCHILA

PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃOQUANT.

1 Garrafa (para água). Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo sempre que sentir necessidade.

1 Troca de roupa em embalagem plástica 
identi�cada para eventual necessidade.

Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo sempre que sentir necessidade.
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Lençol pequeno (embalado em um 
saco plástico com ziper ou em bolsa 
pequena).

1

4

1

O lençol é de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo quando o estudante sentir sono no ambiente 
escolar.

Potes de lenços umedecidos. Os lenços são de uso individual, utilizados ao longo do 
ano letivo para higiene pessoal. 

Jaleco branco com mangas compridas. Material utilizado para as práticas de laboratório.

1 Estojo com toalha de mão, escova 
dental com tampa e creme dental.

Utilizado durante o ano letivo para higiene pessoal.

1 Toalha de banho. Para eventual necessidade de banho no 
ambiente escolar.

1

2

Balde. Material de uso individual, será utilizado durante o ano 
letivo no tanque de areia do colégio como estímulo à 
imaginação criadora.

Blocos de papel color set. Desenvolvimento de  trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.

Blocos de papel canson branco A3.4

2

1

Desenvolvimento de  trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.

Bloco de canson colorido A3. Desenvolvimento de  trabalhos com tintas, pincel, 
recortes, colagens, dobraduras e confecção de cartões.

Brinquedo de sua preferência 
(boneca, carrinho, bichos plásticos, 
etc...).

Material de uso coletivo, utilizado ao longo do ano 
letivo. Os brinquedos são ótimos para favorecer a 
cooperação e a criatividade dos estudantes.

Caixas de gizão de cera caras e cores.2

1

2

Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
para estimulação da coordenação motora �na e 
desenvolvimento da escrita e do desenho. 

Camiseta grande para as 
aulas de arte.

Para proteção da vestimenta individual, principalmente 
nas aulas de artes.

Canetas para retroprojetor (1 
ponta �na e 1 ponta grossa) na 
cor azul.

Material de uso individual, utilizado ao longo do ano 
letivo para desenvolver a coordenação, usando a 
escrita e o desenho em materiais variados.

10 Cartelas de adesivos infantis. Material de uso individual, utilizado ao longo do ano letivo 
em todos os componentes curriculares para valorizar as 
produções pessoais. 

PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃOQUANT.

MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NOS DIAS 23 e 24/1/2020
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PLANO DE EXECUÇÃODISCRIMINAÇÃOQUANT.



Cartolinas estampadas.4

1

Desenvolvimento de atividades com tinta, pincel, giz 
de cera, recortes e dobraduras. Os trabalhos serão 
expostos no caderno e no mural.

Cola para isopor. Usada para colagem de trabalhos realizados pela 
criança, em diferentes materiais para aprimorar a 
coordenação motora. 

2 Colas brancas. Usada para colagem de trabalhos realizados pela 
criança, em diferentes materiais para aprimorar a 
coordenação motora.

2 Colas coloridas (cor à escolha). Usadas para colagem de trabalhos realizados pela 
criança, em diferentes materiais para aprimorar a 
coordenação motora.

1 Fita texturizada marrom. Utilização em trabalhos que envolvam coordenação, 
recorte, colagem e estimulação tátil. 

1 Rolo de �tilho (cor à escolha). Material utilizado ao longo do ano letivo para estimular 
a criatividade.

1 Instrumento musical de percussão. O instrumento é de uso individual e será utilizado nas 
aulas de musicalização.

1 Kit de botões (12 botões grandes de 
cores variadas).

Para trabalhar seriação, cores e para desenvolver a 
coordenação, os botões serão usados na colagem em 
várias atividades. 

1 Pacote de palitos de picolé. Desenvolvimento da coordenação motora nos momentos 
de descoberta e construção de formas variadas.

1 Rolo de barbante na cor livre. O barbante será utilizado em trabalhos que envolvam 
coordenação, recorte e colagem.

1 Novelo de lã (cor à escolha). Desenvolvimento de trabalhos que envolvam 
coordenação, recorte, colagem e percepção tátil.

1 Pacote de algodão branco. Material utilizado em trabalhos individuais que 
envolvam coordenação, textura e estimulação da 
capacidade criadora.

4 Potes de massa de modelar . Desenvolvimento da coordenação motora nos momentos 
de descoberta e construção de formas variadas.

1 Livro de histórias infantis 
(material não rasgável).

 Os livros serão de uso individual, utilizados ao longo do 
ano letivo em sala, para estimular o gosto pela leitura e 
aprimorar a imaginação criadora.

1 Lixa de parede. Utilização em trabalhos que envolvam coordenação e 
textura.
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Cartolinas brancas. 2 Desenvolvimento de trabalhos com tintas, pincel, recortes, 
colagens, dobraduras e confecção de cartões. 



Rolinho para pintura1

2m

Material de uso individual, utilizado pelo estudante ao 
longo do ano letivo.

Tecido estampado em motivo 
infantil.

Decoração de atividades no caderno, portfolio e 
confecção de cartões e sacolas para entrega de 
materiais individuais ao �nal do bimestre.

1 Tela perfurada com cordão 15x15. A tela é de uso individual e será utilizada ao longo do 
ano letivo para aprimoramento da coordenação 
motora �na.

1 Caixa de massinha caras e cores. Material utilizado ao longo do ano letivo para 
estimular a criatividade.

Educando
corações
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