
 

 

 

COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA 
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS 

 Fone (54) 33302111-  Fax (54) 33314010 
 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 
1 ano completo até 31 de março/ 2021 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
 
1 obra literária- indicada pela professora da turma 
 
1 caixa de cola colorida – 6 cores 
1 rolo de espuma 
1 maleta plástica para folhas A3 
1 foto da criança 
1 foto com a família 
1 foto com a mãe; 1 foto com o pai 
1 pote de tinta guache cor branca ou 
amarelo 
1 pincel chato nº 18 
1 tubo de cola 
1 pacote de papel colorido 8 cores 
2 blocos de desenho A3 (33x48cm) – 1 branco e outro colorido 
1 rolo de fita marrom – não plástica 
1 m de papel contact transparente 
1 pote de glitter 
2 potes de massa de modelar  
1 folha de E.V.A. com gliter 
1 folha de E.V.A. simples 
1 bisnaga de cola quente grossa 
1 pendrive 
1 caneta retroprojetor (preta ou azul). 
1 caixa de giz de cera grosso 
1 pacote de folhas sulfite 60 
1 pasta catálogo com 20 sacos plásticos 
20 folhas de papel fotográfico 
 

 O uso do uniforme na Rede das Escolas ND é OBRIGATÓRIO 
 Todo o material e uniforme devem ser identificados com o nome do estudante. 
 O período de adaptação será informado na reunião. 
 
Reunião e entrega de materiais:  
 
10/02/2021 – às 13h25min nas respectivas salas de aula. 

 
 Início das aulas:   

17/02/2021 para as turmas de Maternal I e Maternal II da Educação Infantil. 
 

Horário: tarde – 13h25min às 17h50min 
 

 

MATERIAL DE HIGIENE 
2 caixas de lenço de papel  
1 toalha de mão 
 
MATERIAL PARA A TROCA DE FRALDAS 
2 embalagens de lenços umedecidos 
1 pomada para assaduras 
1 pacote grande de fraldas descartáveis 
Este material será solicitado quando necessário para reposição 

 
MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO 
1 camiseta usada (de adulto) para pintura 
1 bola colorida 

carrinhos  - carrinhos, animaizinhos ou ferramentas (grandes)e/ou bonecas ou kit 
cozinha (panelinhas, pratos, xícaras, etc) 

10 pratos descartáveis de papelão  

1 pacote de balões 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=e1cbiCjyODdxGM&tbnid=XJbt9N-YpGjLkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.p243.eprzedszkola.pl/?m=galeria&ei=GuCUUqDWIsS1kQffvID4Aw&bvm=bv.57155469,d.eW0&psig=AFQjCNFcoQerrrTXEK3s5a00VbPp9L2R7Q&ust=1385574751982546
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=e1cbiCjyODdxGM&tbnid=XJbt9N-YpGjLkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.p243.eprzedszkola.pl/?m=galeria&ei=GuCUUqDWIsS1kQffvID4Aw&bvm=bv.57155469,d.eW0&psig=AFQjCNFcoQerrrTXEK3s5a00VbPp9L2R7Q&ust=1385574751982546

