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MATERIAL DIDÁTICO – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL
V. 07/12

Os materiais abaixo deverão acompanhar os alunos
no primeiro dia de aula, devidamente etiquetados

Minimaternal

 1 mochila com uma troca de roupas
 1 avental plástico com mangas ou camiseta usada (de adulto)
 fraldas (se ainda usar)
 2 escovas de dentes com tampa (uma para cada semestre)
 1 babador plástico (vide foto ao lado)
 1 brinquedo para o tanque de areia (opcional)
 1 fantoche (opcional)
 1 livro de histórias
 1 caixa de giz de cera jumbo Meu 1o Giz (12 cores 315 g) – Sugestão Acrilex
 5 frascos de espuma de barbear
 1 pincel de barbear
 1 brocha para pintura
 1 rolinho de espuma para pintura

Os materiais abaixo deverão acompanhar os alunos
no primeiro dia de aula, devidamente etiquetados

Maternal

• 1 mochila com duas trocas de roupas
• 1 avental plástico com mangas
• fraldas (se ainda usar)
• 2 escovas de dentes com tampa (uma para cada semestre)
• 1 babador plástico (vide foto ao lado)
• 1 fantoche (opcional)
• 1 livro de histórias
• 1 caixa de giz de cera jumbo Meu 1o Giz (12 cores 315 g) – Sugestão Acrilex
• 1 estojo de aquarelas em pastilhas e pincel (12 cores) – Sugestão Acrilex
• 5 frascos de espuma de barbear
• 1 pincel (95-20) – Sugestão Tigre
• 1 rolinho de espuma para pintura

BS’D

MATERIAL DIDÁTICO – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL
Os materiais abaixo deverão vir com os alunos
no primeiro dia de aula, devidamente etiquetados
• 1 mochila
• 1 avental plástico com mangas (ou camiseta de adulto usada)
• 2 escovas de dentes com tampa (uma para cada semestre)
• 1 brinquedo para a sala de aula
• 1 livro de histórias
• 1 caderno de desenho com 100 folhas
• 1 caixa de giz de cera jumbo Meu 1o Giz (12 cores 315 g) – Sugestão Acrilex

Jardim I

• 1 caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores) – Sugestão Faber Castell
• 1 estojo de caneta hidrográfica ponta grossa (12 cores) – Sugestão Pilot 850-L
• 1 estojo de aquarelas em pastilhas e pincel (12 cores) – Sugestão Acrilex
• 1 tesoura sem ponta – Sugestão Mundial
• 2 bastões-super de cola – Sugestão Pritt
• 1 frasco pequeno de cola líquida – Sugestão Tenaz
• 2 frascos de espuma de barbear
• 1 pincel chato (815-18) – Sugestão Tigre
• 1 pincel redondo (803-2) – Sugestão Tigre
• 1 rolinho de espuma para pintura

Agenda Escolar 2022

Presente
Educação Infantil
Matemática Volume 1
Moderna – Didáticos
ISBN 9788516100759
1a edição; 2019

K1A e K1B
Student’s books

Readers

myON® Readers

Larissa Guirao Bossoni,
Madeline Maia e
Maria Clara Galvão

Plataforma
Educate Bilingual Program
by Richmond

Lista de títulos indicados
pelas teachers
por nível e/ou tema

Fornecidos
pelo Colégio.

Serão vendidos
no Colégio.
Não podem ser
adquiridos em lojas.
Livros consumíveis
pré-utilizados
não serão aceitos.

Acesso à
plataforma de leitura

BS’D

MATERIAL DIDÁTICO – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL
Os materiais abaixo deverão vir com os alunos no primeiro
dia de aula devidamente etiquetados, inclusive pedimos
que cada lápis e canetas sejam etiquetados um a um
• 1 mochila

Jardim II

• 1 avental plástico com mangas (ou camiseta de adulto usada)
• 2 escovas de dentes com tampa (uma para cada semestre)
• 1 caderno de desenho com 24 folhas
• 1 bloco creative paper lumi (40 folhas)
• 2 cartelas com adesivos infantis decorativos
• 1 estojo com 3 zíperes
• 1 caixa de giz de cera grosso triangular (12 cores) – Sugestão Acrilex
• 1 caixa de lápis de cor jumbo triangular (12 cores) – Sugestão Faber Castell
• 1 estojo de caneta hidrográfica ponta grossa (12 cores) – Sugestão Pilot 850-L
• 1 estojo de aquarelas em pastilhas e pincel (12 cores) – Sugestão Acrilex
• 2 lápis grafite jumbo triangulares
• 1 apontador duplo com coletor
• 1 borracha
• 1 tesoura sem ponta– Sugestão Mundial
• 3 bastões-super de cola – Sugestão Pritt
• 2 frascos pequenos de cola líquida– Sugestão Tenaz
• 1 pincel chato (815-18) – Sugestão Tigre
• 1 pincel redondo (803-2) – Sugestão Tigre
• 2 pastas plásticas com presilhas (azul e verde)
• 1 lousa mágica (25 cm x 19 cm)
Agenda Escolar 2022

Readers

Presente
Educação Infantil
Matemática Volume 2
Moderna – Didáticos
ISBN 9788516100766
1a edição 2019

Larissa Guirao Bossoni,
Madeline Maia e
Maria Clara Galvão

Tefilá / Sidur

Kol Azriel

K2A e K2B
Student’s books

Plataforma
Educate Bilingual Program
by Richmond

myON® Readers

Lista de títulos
indicados pelas teachers
por nível e/ou tema

Fornecidos
pelo Colégio.

Serão vendidos
no Colégio.
Não podem ser
adquiridos em lojas.
Livros consumíveis
pré-utilizados
não serão aceitos.

Acesso à
plataforma de leitura

BS’D

MATERIAL DIDÁTICO – 2022
EDUCAÇÃO INFANTIL
Os materiais abaixo deverão vir com os alunos no primeiro
dia de aula devidamente etiquetados, inclusive pedimos
que cada lápis e canetas sejam etiquetados um a um

Pré
(Ensino
Fundamental I)

• 1 mochila
• 1 avental plástico com mangas (ou camiseta de adulto usada)
• 2 escovas de dentes com tampa (uma para cada semestre)
• 2 cadernos de desenho com 100 folhas
• 1 bloco creative paper lumi (40 folhas)
• 3 cartelas com adesivos infantis decorativos
• 1 estojo com zíper (tipo nécessaire, para lápis de cera e de cor)
• 1 caixa de giz de cera grosso triangular (12 cores) – Sugestão Acrilex
• 2 caixas de lápis de cor jumbo triangular (12 cores) – Sugestão Faber Castell
• 1 estojo de aquarelas em pastilhas e pincel (12 cores) – Sugestão Acrilex
• 1 estojo de caneta hidrográfica ponta grossa (12 cores) – Sugestão Pilot 850-L
• 6 lápis grafite jumbo triangulares
• 2 apontadores duplos com coletor
• 3 borrachas
• 1 tesoura sem ponta (apropriada para canhotos, se for o caso) – Sugestão Mundial
• 4 bastões-super de cola – Sugestão Pritt
• 2 frascos médios de cola líquida – Sugestão Tenaz
• 1 pincel chato (815-18)
• 1 pincel redondo (803-2)
• 2 pastas plásticas com presilhas (azul e verde)
• 2 pastas plásticas finas com elásticos (azul e verde)

• 1 lousa mágica (25 cm X 19 cm)
Agenda Escolar 2022
Presente
Educação Infantil
Matemática Volume 3
Moderna – Didáticos
ISBN 9788516120580
1a edição; 2019

Readers

Larissa Guirao Bossoni,
Madeline Maia e
Maria Clara Galvão

Fornecidos
pelo Colégio.

Tochnit Migdalor
Chaguim laGan

Shahar Yonay

Tefilá

Sidur
Kol Azriel

K3A e K3B
Student’s books

Plataforma
Educate Bilingual Program
by Richmond

myON® Readers

Lista de títulos
indicados pelas teachers
por nível e/ou tema

Serão vendidos no Colégio.
Não podem ser
adquiridos em lojas.
Livros consumíveis
pré-utilizados
não serão aceitos.
Acesso à
plataforma de leitura

