Material Didático 2022
Infantil 2
(Crianças com 2 anos até 31 de março)

Materiais de uso Coletivo
01 Resma de papel ofício A3
01 CHAMEQUINHO (100 folhas-cor verde)
01 Rolo de EVA (vermelho ou azul)
04 Folhas de EVA com brilho (cores diversas)
04 Folhas de papel 40kg
04 Folhas de color set (cores diversas)
02 Folhas de papel crepom parafinado (cores diversas)
03 Metros de TNT (cores variadas)
02 Tubos de cola de silicone
01 Tubo de cola branca (grande)
01 Pote de tinta guache verde
02 Caixas de tinta guache com 6 cores.
01 Caixa de giz de cera grosso (Meu 1º Giz)
01 Caixa de cola colorida
01 Conjunto de canetas Pilot (com 12 cores)
01 Rolinho pequeno para pintura
01 Pincel Nº 18
03 Caixas de massa de modelar grandes
01 Pacote de paletas de picolé (pontas arredondadas)
01 Lixa fina
01 Lixa grossa
01 Pacote pequeno de algodão
01 Tela para pintura 20x30cm
01 Jogo educativo (lego)
01 Pacote de bolas São Roque Nº7
01 Pacote de lantejoulas (grande)
01 Livro de historinha (próprio para a idade)
01 Brinquedo próprio para idade
01 Revista para recortes
01 Peça de fita de cetim (nº 1)
02 Tubos de glitter
02 Tubos de anilina
01 Instrumento Musical
01 Fita metálica (azul)
01 Baldinho de praia
01 Escorredor de macarrão (plástico)
01 Peneira pequena (suco)
01 Bolsa de algodão (bolinhas coloridas)
01 Esponja de prato

01 Tablete com 12 prendedores de roupa
01 Bolsa de palitos de churrasco
01 Macarrão de piscina
01 Colher de pau
01 Apito grande

Kit de Higiene Pessoal (caixa organizadora contendo)
03 Caixas de lenços de papel
01 Escova dental com protetor
01 Toalha de banho com identificação da criança
01 Creme dental infantil
01 Pente ou escova de cabelo infantil
01 Embalagem de lenço umedecido
01 Colônia infantil Johnsons’s Baby pequena
01 Travesseiro pequeno com fronha
01 Pacote de fraldas descartáveis (se usar)
01 Pomada para assadura
01 Copo personalizado
01 Almofada personalizada

Material que permanecerá na mochila todos os dias:
01 Troca de roupa
01 Toalhinha para lanche com identificação
01 Garrafinha para lanche com identificação

Material de uso pessoal
01 Camiseta branca com mangas – para ser usada como avental
01 Pasta tipo maletinha com identificação da criança
(para conduzir tarefas)
01 Caderno capa dura (96 folhas) - recados e agenda
01 Foto da criança com a família (atualizada)
01 Foto da criança sozinha (10x15cm atualizada)

Livros Didático
Coleção A Criança e o Mundo – Infantil 2 (2 Anos)
Educação Infantil
SAE Digital
Vendas através do site (lojasaedigital.com.br)

OBSERVAÇÕES:
✓
✓
✓

O material de uso coletivo deverá ser entregue, a partir da segunda quinzena de janeiro, na recepção do Kids.
O material de uso pessoal deverá estar com identificação do aluno.
Sempre que necessário, solicitaremos a reposição de material pessoal.

